
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 ات اإلحرام إلى نهاٌة كتاب الحج  : من محظوردرس العاشرال

على آله الصبلة والسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد والحمد هلل و، بسم هللا الرحمن الرحٌم

  .ومن اهتدى بهداه بهاصحأو

؟ كفارة الوطء فً رمضان متى تجب؟ كفارة الوطء فً رمضانً تجب فٌها ما األحوال الت

ذكره  كفارة ؼٌر ماالفٌها تجب مسؤلة أخرى  أوأخرى حال هل هناك  ؟ذكره يلذا المإلؾ ما

و مساحقة أ ،هكر  ذ   ع  هو مقطو يوب الذبجنزال بالمساحقة من قبل المإلا ؟على المذهبالمإلؾ 

 المنتهىوهذا ماذهب به صاحبه  ،تجب الكفارةحٌنبذ اإلنزال فا وإذا حصل المرأة بالمرأة أٌض  

  .حقٌلتناو

 ل.بعد منتصؾ اللٌ ؟عند الحنابلة رح  الس  متى ٌبدأ 

ٌ   ررد عند الفطلدعاء الوالبالنسبة  ٌ  قالمتى  األولى  ؟بعد أن ٌفطرو أ اإلفطار قبلقال ؟ هل 

ٌ  والسن    .قال بعد اإلفطارة أن 

هل ٌشمل هذا  ،ببل عذر - لٌقو - م قطعهقول المإلؾ وما دخل فً فرض الموسع هل ٌشمل حر  

 .العٌن ٌشمل فرض الكفاٌة وفرض ؟فرض العٌنٌشمل أو فقط الفرض الكفابً 

المرأة أٌست إذا " ٌعنً منه استنابتٌست أوإن " عن المرأة الحجقول المإلؾ رحمه هللا فً أول 

وجه اإلشكال ؟ ل هذا اإلشكالما اإلشكال وما ح - فٌه إشكالهذا  أن  ذكرنا  ،استنابتمن المحرم 

وب فإن لم تجد وجشرط المحرم  ألن   ،ه ال ٌجب علٌها الحجن  أاألصل ها إذا أٌست من المحرم أن  

 .لم تجدهبعد ذلك  ت ثم  طفر  ؟ألنها ل المسؤلة و  إ  على ماذا ت   اإذ   .المحرم ال ٌجب علٌها الحج

: على المذهب وصورة لٌست جابزة له ثبلث صور: صورتان جابزتان ذكرنا أن   رانصور الق  

 ؟ما هً ةنٌالثاالصورة و، األولىعمرة هذه الصورة  ولعمرة فٌقول لبٌك حج اأن ٌنوى الحج و

 الثالثةالصورة ، قبل الشروع فً طوافها: لكن هناك قٌد الحج   ادخل علٌهٌ   ن ٌنوى العمرة ثم  أ

ه على المذهب ذكرنا أن   ،دخل علٌه العمرةٌ   لٌست صحٌحة على المذهب أن ٌنوى الحج ثم  التً 

   .ه ٌصح  رحمه هللا أن  عثٌمٌن  نعلى كبلم الشٌخ ابا أم  و ال ٌصح  

 :اإلحرام محظورات وقفنا عند

ٌحرم على المحرم  مافهو  صطبلحاالا فً أم  و ،المنع اللؽةمحظورات جمع محظور وهو فً 

 :تسعةمذهب العلى  وهًعله بسبب اإلحرام م علٌه فٌحر   ما ،افعله شرع  

   وقاس علٌه الحنابلة  ،النص الرأس الذي ورد فٌهو إزالة الشعر من جمٌع البدن :قال :أوال

 يدحتى ٌبلػ اله   رإوسكمال تحلقوا "و :التً فً البدن ٌقول هللا عز وجل بقٌة الشعور

 ."هل  ح  م  

 ًبذلك لكنهم  خاص ٌوجد نص ولكن فً الحقٌقة ال ،من الٌد أو الرجل تقلٌم األظفار :الثان

 .ه ٌترفه بذلك م أظفاره فإن  ذا قل  إه وأن   ،الشعر بجامع الترفه على إزالةقاسوه 



 وهذا باإلجماع ومنه األذنان لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ،لذكرا تؽطٌة رأس :الثالث

 ."قال "ال تخمروا رأسهمات  وقصته دابته ثم   يالمحرم الذ فً

 والمخٌط هو  ،المحرم الذكر المخٌط فً بدنه أو بعض بدنه لبس :ه المخٌطلبس :الرابع

ال سراوٌل "إ ،رح العمدةشفه شٌخ اإلسبلم رحمه هللا فً كما عر  ضو المصنوع على قدر الع

 ،اره أن ٌلبس السراوٌلزالمذهب ٌجوز إذا انعدم إ ."دم نعلٌنلعٌن ار وخف  زعدم إل

إال " .بلتٌواروالسراوٌل مفرد ولٌس جمع كما هو مشهور عند الناس وجمعها ٌكون س

ٌ  دم ع  وحٌنبذ إذا  "ار وخفٌن لعدم نعلٌنزسراوٌل لعدم إ ن وأ باح له أن ٌلبس السراوٌلذلك 

النبً صلى هللا علٌه قال  مثل ما؟ الخفٌن– وهل ٌجب علٌه قطعهما من الخلؾ ،خفٌن ٌلبس

ه ال ٌجب ؟ المذهب أن  ال ٌجب هل ٌجب علٌه ذلك أو "ٌقطعهما أسفل من الكعبٌنولوسلم "

عاده فً  الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمر بقطع الخفٌن أسفل الكعبٌن فً المدٌنة ثم   ألن  

 .ه ال تجب الفدٌةقطع الخفٌن وإذا لبسهما فإن   مكة ولم ٌذكر

 ا فٌه على المحرم أن ٌطٌب بدنه أو ثوبه أو ٌؤكل شٌب  وهذا باإلجماع فٌحرم  ،الطٌب :الخامس

 ،استعمال الطٌبكذلك والطٌب  شم  مس الطٌب وٌشمل كذلك  -مس الوٌشمل التطٌب  ،طٌب

  ٌ ه وٌحرم ٌشم  أو للتجارة فله أن ا ه طٌب  إذا أراد المحرم أن ٌشترى لنفس - من ذلك أن ستثنىو

 .همس  أن ٌعلٌه 

 المراد بالصٌد هو الصٌد أوال   - عدة أمور م فً الصٌدوالمحر   ،وقتل الصٌد :قال :السادس 

م المحر  ف، من ؼٌر مؤكول اللحمالمؤكول اللحم و من أو المتولد المؤكول اللحم ًالوحش يالبر

 :فً الصٌد

 .القتل :أوال   -

-   ٌ  .بحهذ :اثان

 .ٌقتلهلم  نإواصطٌاده  :اثالث   -

 .أذاه :ارابع   -

كول أو المتولد من المؤكول المؤ ًالوحش يربعة أمور المحرمة مع الصٌد البرهذه األ

 .وؼٌره

 و هو الزوج أو أهو العاقد كان من المحرم سواء  ٌحرم وال ٌصح   ،النكاح عقد :السابع

مكروهة من ها ا الخطبة فإن  وأم   ،د النكاحأن ٌعق ه ال ٌصح   عن ؼٌره فإن  الزوجة أو وكٌبل  

 .ما هً إستدامة نكاحلٌست نكاح وإن   الرجعة باح ألن  الرجعة ت   -تباح ا الرجعة فوأم   ،المحرم

 حشفة أصلٌة فً فرج المراد به الجماع الذى ٌوجب الؽسل وهو تؽٌٌب و ،ماعالج   :الثامن

بحابل فهل ٌجب علٌه كفارة  اوط إذا - ذا كان هناك حابلوإ ،ا كان أو دبر  قببل   أصلً

هل ٌجب علٌه األؼتسال أو ال  جامع بحابلإذا  الجماع أو ال ٌجب؟ المذهب عندنا أوال  

ما فً ء بحابل وأىٌفسد إذا وط ه الا ذكر الشٌخ عثمان أن  وهنا أٌض  ، ٌجب؟ الٌجب علٌه

 .ٌتجه إن كان بحابل فبل ٌفسد إال أن ٌنزلو الؽاٌة

 البشرة بالبشرة وهى مس   المباشرة مؤخوذة من المس   ،دون الفرج فٌما مباشرة: التاسع، 

مقدمات الجماع فٌما دون الفرج بشهوة ٌشترط أن تكون  - والمراد بها مقدمات الوطء

  .المباشرة بشهوة

ذكره مه هللا أن ٌؤتً بهذا فً الفدٌة لكن كان ٌنبؽً علٌه رح "تبلث شعرامن ثقل "ففً أ :قال ثم  

 - ن ثالث شعرات وثالث أظفارأقل م ًفف" .ا بعض األمور فً باب الفدٌةٌض  أ هنا وسٌذكر

 شعرة أو نصؾ شعرة أو شعرتان مثبل  ٌعنى  -" فً كل واحد فؤقل - ٌعنً أقل من ثبلثة أظفار



ما  "،فإطعام مسكٌن"بعض ظفر  و قص  إن قطع شعرة أو بعض شعرة أف ،فً كل واحد فؤقل  

الثالثة  ي"ؾو .ؼٌرهد من البر أو نصؾ صاع من كل مسكٌن م  ؟ اإلطعام لطعام هنامقدار اإل

لمراد به فدٌة هذا الدم ا فٌما بعد أن   ًوسٌؤت "ذ الدمفأكثر فٌجب حٌنئمن الشعرات واألظفار 

لمراد بفدٌة  ما -فدٌة األذى المراد بو ،تتكرر معناس دٌة األذىف المسؤلة احفظوا هذه ،األذى

 .م ثبلثة أٌام أو ٌطعم ستة مساكٌنٌصو ة أواألذى؟ المراد بها أن ٌذبح شا

التطٌب فً البدن أو الثوب أو شم  ًوف ،خٌط الفدٌةولبس م  تؽطٌة الرأس بالصق  ًوف" :الق

ه إن ؼطى فهم منه أن  ٌ   "ببلصق"قول المإلؾ ، ا" وفً تؽطٌة الرأس للذكر طبع  الفدٌة أو دهن

ه خالؾ المذهب فً هذه ن  الحقٌقة أ ًوف .ه الٌحرم علٌه وال تجب الفدٌةبلصق فإن  مرأسه بؽٌر 

كالمحمل أو ه متى ؼطى المحرم رأسه بمبلصق أو بؽٌر مبلصق المذهب عندنا أن   المسؤلة ألن  

ى ٌقولون إذا ؼط   ،ستدامٌ   يه تلزمه الفدٌة بخبلؾ الذو الباصات الموجودة اآلن فإن  أ اراتالسٌ

 "ببلصق"قوله ولكن  ،ه ال تلزمه الفدٌةٌت فإن  ب أو ى رأسه بخٌمة مثبل  ا وؼط   أو كان جالس  مثبل  

تطٌب فً  ً"وف :قال .ى رأسه بمبلصق أو ؼٌرهط  المذهب عندنا ؼ ،المإلؾ فٌها المذهب خالؾ

ٌ  وإن قتل صٌد  بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدٌة   .ذكره ًفسٌؤت "جزاؤهفعلٌه  أصال  ا ا مأكول بر

 ندنا أن  المذهب ع "فً عمرة وقبل فراغ سعً التحلل األول فً حج  والجماع قبل ": قال ثم  

عمرة التحلل فٌها ٌنقسم كذلك ال ً،تحلل أول والتحلل الثان :ى قسمٌنٌنقسم إل التحلل فً الحج  

ٌحصل ؟ ٌقولون فً الحج   التحلل األولمتى ٌحصل . ًالتحلل األول والتحلل الثانى قسمٌن إل

لل التح بذا فعل اثنٌن من ثبلثة حصل حٌنإذ ،والحلق الطواؾ و الرمً :ًوه بواحد من ثبلثة

الجماع  اإذ   .عه من السعً ونحوهم وما من الثبلثة بالباقً؟ التحلل الثانًومتى ٌحصل  .األول

 ن ة.د  ب  ه ٌجب فٌه فإن   أو ثبلثة فً حج  قبل أن ٌفعل اثنٌن  -قبل التحلل األول 

التحلل  ،ها تحلل أول وتحلل ثان  ل العمرة "عمرة فً ًفراغ سعقبل و" :قالالعمرة  ًف اوأم  

حلق رأسه  إذاو ،ذا فرغ من السعً فقد تحلل بالتحلل األولإ - إذا فرغ من السعً :هو األول

ا ٌجب فٌه شاة سواء كان قبل التحلل العمرة الوطء فٌها مطلق   .ًبالتحلل الثانه تحلل ر فإن  وقص  

 وإن كان بعد ة،ند  قبل التحلل األول فب  كان فالوطء فٌه إن  أما الحج   ،األول أو بعد التحلل األول

 ،الحجفً و أسواء كانت فً العمرة  فدٌة األذىوهذه الشاة هً  ،فٌه شاةالواجب التحلل األول ف

ٌ   ؟وماهى فدٌة األذى ،فدٌة األذى ًإن قلنا هنا شاة فه  أن ٌذبح شاة أوا إم   :بٌن ثبلثة أمورر ٌخ

 ًوقبل فراغ سع ماع قبل التحلل األول فً حج  الج   اإذ   ،ٌطعم ستة مساكٌن أو ٌصوم ثبلثة أٌام

العمرة قد فسدت وٌلزمه أن ٌؤتً  الطواؾ فإن    بعدمثبل   اط  إذا و   ،نسكهمالمفسد فً عمرة 

ٌ  ا مطلق  منسكهببؤخرى ٌقضٌها  ، والعمرة تفسد الحج   ا فإن  أو مكره   هبل  ا أو جاا سواء كان ساه

لكن هل ٌجب علٌه فدٌة أذى  ،العمرة ال تفسد تحلل األول فإن  ء فً العمرة بعد الىوطإذا ا وأم  

 .لل األول فً العمرة؟ تجب فٌه شاةإذا وطا بعد التح

ماع فً الحج قبل التحلل األول فتجب فٌه أما الج   ،هً فدٌة األذىبها  المرادالشاة فً العمرة 

بدنة  لحج  " :وفٌه قال .فدٌة األذىا بعد التحلل األول فتجب فٌه شاة والمراد بالشاة هً وأم   ،نةد  ب  

 ا فً الحج  أم   ،سواء كان قبل التحلل األول أو بعد التحلل األول تجب شاة "اولعمرة شاة مطلق  

وهذا هو كل وارد وصحٌح عن  ،نة وبعد التحلل األول تجب شاةد  فقبل التحلل األول فٌجب ب  

 .الصحابة رضى هللا عنهم



 نوإ "مكلفٌن اإن كان -القضاء هنا على الفور  - انه مطلق  اوٌقضٌا وٌمضٌان فً فاسده وجوب  "

 الصبى فإن  طىء و ، إذاحجة اإلسبلم إذا بلػبعد التكلٌؾ وبعد  ؟نهالم ٌكونا مكلفٌن متى ٌقضٌ

ن فً ذمته وبعد حجة ٌكو ،قضٌهٌ لػ وٌحج حجة اإلسبلم ثم  بعد أن ٌب ؟حجه ٌفسد متى ٌقضٌه

 ا.اإلسبلم فور  

 بدنة إن أنزل - ٌعنى بالمباشرة - لنسك بمباشرة فٌما دون الفرج وٌجب بهاوال ٌفسد ا" :قال

ا قبل ؟هل تجب بها بدنة مطلق  متى تجب بها بدنة ،ج تجب بها بدنةالمباشرة دون الفر "وإال شاة

أن  بد   ال؟ نقول هنا لتحلل األول أو بعد التحلل األولقبل ا - بقٌد إن أنزل -التحلل األول إن أنزل 

وإن أنزل بالمباشرة بعد التحلل األول  ،ا على الجماعا إذا أنزل قبل التحلل األول قٌاس  نقٌده

ٌ  هً فدٌة األذى ما أٌض  فتجب فٌه شاة والشاة هنا  إذا باشر قبل  ر بٌن ثبلثة أمور التً ذكرناها.خ

مباشرة أنزل فً ال؟ إذا فً المباشرة متى تجب علٌه بدنةتجب علٌه شاة. التحلل األول ولم ٌنزل 

ه تجب علٌة إذا باشر فإن   - متى باشر بعد التحلل األول أو فً ؼٌر هذه الحالة .قبل التحلل األول

ٌ  ، لٌست دم ٌذبح فقطٌعنً والشاة هنا هً فدٌة األذى  ،اشاة مطلق   ٌ  ال  ن ثبلثة أمور كما ر بٌخ

 ً.سٌؤت

لكن  ،ًحلل األول وقبل الثانبعد الت حج   ٌفسد النسك بوطء فً ال "بعد التحلل وال بوطء فً حج  "

  ٌ إذا  ،ل لٌطوؾ للزٌارة فً إحرام صحٌح وٌسعى إن لم ٌكن سعىحرم من الح  ٌفسد اإلحرام ف

 ،ؾ اإلفاضةبؽٌر طوا ًٌعنإن كان تحلل بؽٌر الطواؾ  :ٌخلو بعد التحلل األول نقول ال اوط

لق أو تحلل بالح ،مه حٌنبذ ٌفسد اإلحرافإن   -ً الحلق والرم ؟ؼٌر طواؾ اإلفاضة يما الذ

ٌلزمه أن  ،ولكن ال ٌفسد النسك -ا إذا وطوٌلزمه  ،حٌنبذ ٌفسد اإلحرام هفإن   ًبالتقصٌر والرم

ٌ  ٌذهب إلى الح   ٌطوؾ طواؾ الزٌارة ل ،االحل جوب  من ا هنا ٌحرم وجوب   -حرم مرة أخرى ل و

 تحلل فهل إذا مثبل   ،ةالتحلل األول وكان تحلله بطواؾ الزٌار بعد اا إذا وطوأم   .صحٌح بإحرام

؟ ل لطواؾ الفرضزمه أن ٌحرم من الح  فهل ٌل اوط  ولم ٌحلق ثم  مثبل   ًبطواؾ الزٌارة والرم

 ه.ل  ع  اؾ الفرض ف  طو ال ٌلزمه ألن  

ٌ  أٌض  ه ٌلزمه نجدى ٌرى أن  الزوم به وإن كان الشٌخ عثمان وهذا هو المذهب المج  حرم من ا أن 

هر عباراتهم اظٌقول  -إن كان هوو ،أصبل   علٌه طواؾ لم ٌبق  لماذا ٌحرم الحل  هلكن   ،لالح  

، فً المذهب لحرام من الح  ٌلزمه اإل هبعد التحلل األول أن   اٌلزمه إذا وطه أن  والعموم  طبلقاإل

نقول إن كان تحلله بؽٌر اإلحرام بؽٌر طواؾ فٌلزمه أن ٌحرم من الحل أن ٌطوؾ من الزٌارة 

فً إحرام  ،الحلبعد التحلل األول أن ٌحرم من  افبل ٌلزمه إذا وط اوإن كان تحلله بالطواؾ مع  

طواؾ الزٌارة فً إحرام صحٌح وٌسعى إن لم ٌكن سعى وعلٌه شاة إذا  ًلٌطوؾ للزٌارة ٌعن

 .هً فدٌة األذى ً؟ه بعد التحلل األول علٌه شاة والشاة هنا ما اوط

ه إال فً لبس مخٌط فإن   - األظفارقلٌم تفً إزالة الشعر و - وإحرام المرأة كالرجل فً كل شًء"

لكن إذا  ،ا وتؽطٌة الوجهفتجتنب البرقعة والقفازٌن وجوب   :قال ثم   "،ٌجوز لها أن تلبس مخٌط

إذا مر بها رجال  - الحنابلة -إحرام المرأة فً وجهها  ٌقول أن   ًٌعن ،بها رجال أجانب مر  

ل ٌقولون تسد   ؟مةها محر  ال ٌجوز ألن   وجهها أو أن تسدل ؼطاء وجه علىجوز لها ٌ أجانب هل

الخمار  ن رحمه هللا ولو مس  امثٌقول الشٌخ ع .ار على وجهها بمرور الرجال األجانبمالخ

ٌجب تؽطٌة الوجه  هوقد ٌإخذ من هذا الموضع أن   ،ٌعلى رحمه هللا ًخبلؾ للقاضى أب، بشرتها

ا والبعض ٌقول ال ٌدل على ا أٌض  البعض ٌنازع فً هذ ،للمرأة قد ٌإخذالحنابلة بالنسبة عند 



ٌحرم علٌها أن ه أن  أن تؽطى المرأة وجهها وه ٌجب أن  الوجوب نقول قد ٌإخذ من هذا الموضع 

ونقول ال ٌزول هذا التحرٌم إال بؤمر  ،وجهها إال إذا مر بها رجال فٌزول هذا التحرٌم ًتؽط

كما فً قضاء الحاجة ٌجوز التحرٌم بؤمر واجب هذا ٌقول ال ٌشترط أن ٌزول  همعضب ،واجب

 عذر الب -أي وجهها  - إن ؼطتهف" :قال .لئلنسان أن ٌكشؾ عورته وهى حاجة لٌست واجبة

 ."فدت

ٌ  ٌ  : فصل فً الفدٌة" صٌام ثبلثة أٌام أو إطعام  :ر بفدٌة حلق وتقلٌم وتؽطٌة رأس وطٌب بٌنخ

جزاء  ًوف ،أو ذبح شاة أو نصؾ صاع تمر أو زبٌب أو شعٌر ر  ب   د  ستة مساكٌن كل مسكٌن م  

ٌ   ،ٌجزئ فً فطرة ابها طعام   ه بدراهم ٌشتريمأو تقوٌ ً  صٌد بٌن مثل مثل طعم عن كل و

د  مسكٌن  ا وبٌن إطعام أو أو ٌصوم عن طعام كل مسكٌن ٌوم   ،بر أو نصؾ صاع من ؼٌرهم 

،صٌام فً ؼٌر مثل فضل جعل ثبلثة أٌام فً الحج واألصام الهدي  قارنأو دم متمتع وإن ع   ً 

وتسقط  ،ل  ح   حصر إذا لم ٌجده صام عشرة أٌام ثم  والم   ،خرها ٌوم عرفة وسبعة إذا رجع ألهلهآ

بس ساكٌن الحرم إال فدٌة أذى ول  ي أو طعام فلموكل هد ،بس وطٌب وتؽطٌة رأسبنسٌان فً ل  

جع فً وٌر ،بع بدنة أو بقرةوٌجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة أو س   ،ونحوها حٌث وجد سببها

مثل ال ٌن وما قول عدلٌن خبٌرإلى فٌه  لم تقض   قضت فٌه الصحابة وفٌما ما ما إلىجزاء صٌد 

وفٌه  اإلذخر إالحشٌشه شجره وا صٌد حرم مكة وقطع م مطلق  وحر  . له تجب قٌمته مكانه

 ".حاجة علؾ وقتب ونحوهما وال جزاء ؽٌرلحشٌشه شجره ووصٌد حرم المدٌنة وقطع  ،الجزاء

وتنقسم الفدٌة إلى  ،مر  أو ح   ك  س  ٌجب بسبب ن   ماهً  الفدٌة - "فصل الفدٌة" :ه هللاقال رحم

 :قسمٌن

  .على التخٌٌر :القسم األول -

 .على الترتٌب :ًالقسم الثان -

 : ٌندرج تحته نوعانهو على الترتٌب  يالذ القسم األول

 .النوع األول هو فدٌة األذى -

 .هو جزاء الصٌد ًوالنوع الثان -

المإلؾ  هو على التخٌٌر ذكره من القسم األول الذي يذكره المإلؾ والذ يالذ ولالنوع األ

وتؽطٌة رأس  ،وتقلٌم أكثر من ظفرٌن ،المراد به أكثر من شعرتٌن - حلقٌخٌر بفدٌة  :بقوله

بر أو  صٌام ثبلثة أٌام أو إطعام ستة مساكٌن كل مسكٌن مد :وطٌب بٌن ،رجل ووجه امرأة

 ٌعنً األصناؾ الخمسة التً تجب فٌها زكاة الفطر - أو شعٌر أو أقط صاع تمر أو زبٌب نصؾ

ا األصل الوارد فً أٌض   ،هذه كلها وردت فً الكتاب والسنة -ثبلثة أمور هذه بٌن  ،أو ذبح شاة -

  .بجامع الترفه ًقٌس علٌه الباقحلق الشعر و

ً  فً جزاء صٌد بٌن مثل مثو"فً قوله  هذكرجزاء الصٌد  :ًالنوع الثان أي  بالمثلالمراد و "ل

 :والصٌد كما نعلم ٌنقسم إلى قسمٌن ،الذي له مثل من النعمالصٌد  - الذي له مثل من النعم

 .قسم له مثل من النعم من بهٌمة األنعام ٌعنً له اإلبل والبقر والؽنم -

 وجل فً سورة المابدة "وجزاء مثل ما قال هللا عز مثل ما ،مثل من األنعام قسم لٌس له -

 .ٌكون له مثل األنعام ا الصٌد الل من النعم " وأحٌان  قت



قتل  إذا مثبل   الذى قتله حٌنبذ ًٌخرج مثل المثلأن  "ً  جزاء صٌد من بٌن مثل مثل ًوف" :قال 

ٌ  د  فٌها ب   أن ٌخرجنعامة الواجب عندنا فً المذهب  أن  ا بقرة أوإم  ر أن ٌخرج فٌها بدنة نة وٌخ

بد أن ٌذبحه وٌوزعه على  ا الٌخرج هذا المثل وطبع   ًثل المثلمن اإلبل م ًٌعن -تكون ناقة 

 .الحرم فقط فقراء

البر  :فطرة التً هً األصناؾ الخمسةالبدراهم ٌجزئ بها فً  البدنة تقوٌم هذه :أو تقوٌم المثل

فطرة البها طعام ٌجزئ فً  يواحد من هذه األصناؾ ٌشتر يٌشتر ،والتمر والشعٌر واألقط

أو الخٌار الثالث أن  ،بر أو نصؾ صاع من ؼٌره د  كٌن من مساكٌن الحرم م  فٌطعم عن كل مس

 .اٌصوم عن طعام كل مسكٌن ٌوم  

ٌ   اإذ    م هذا اج المثل أو ٌقو  ا إخرإم   :ا أن ٌخٌر بمثل من النعممن قتل صٌد   - ر بٌن ثبلثة أمورٌخ

ما  :األمر الثالث ،رهمن البر أو نصؾ صاع من ؼٌ د  به طعام فٌطعم كل مسكٌن م   يالمثل ٌشتر

ا لها كٌفٌة معٌنة له أن وكٌفٌة التقدٌر أٌض   .اٌوم  كل مسكٌن طعام ٌصوم عن  -ٌجد عنده أموال 

 .ٌفٌة معٌنة ال ٌتسع الوقت لذكرهاد البر أو نصؾ الصاع لها كٌصوم عن كل مسكٌن أو م  

 ،صٌامأو  إطعامبٌن  :ٌخٌر بٌن أمرٌن فقط الصٌد الذى لٌس له مثل من النعمثم اآلن ٌدخل فً 

ٌ   :م هذا الصٌدٌقو   ون له فً خبلؾ الصٌد التقوٌم ٌك - االتقوٌم فً هذا الصٌد الذى لٌس مثل

م هو لٌس له مثل من النعم ٌقو   يهنا الصٌد الذ ،له مثل فالتقوٌم ٌكون للمثل يالذ :ًالمثل

ٌصوم  :أو صٌام ،رمن البر أو نصؾ صاع من ؼٌر الب   د  ا فٌطعم كل مسكٌن م  طعام   يفٌشتر

س له لٌ يالصٌد الذ ًٌعن" ًوبٌن طعام أو صٌام فً ؼٌر مثل" :. قالاعن طعام كل مسكٌن ٌوم  

 .مثل من النعم

 :وٌندرج تحتها عدة أنواعالترتٌب  الفدٌة التً تجب على ًالقسم الثان

  األصل  ،"يم متمتع أو قارن الهدد  وإن ع  "بقوله  هوذكر راندم المتعة والق  النوع األول: هو

فٌجب علٌه  ،نسك ي؟ هدجبران ينسك أو هد يهدي، المتمتع والقارن ٌجب علٌه هد أن  

ٌصوم ثبلثة  يإذا عدم الهد - "صام ثالثة أٌام فً الحج  "ٌقول  ؟دياله جزاءهو  ما يالهد

؟ ٌقولون إذا أحرم بالعمرة متى ٌجوز صٌام هذه الثبلثة أٌام اواألفضل طبع   ،أٌام فً الحج  

األفضل  "خرها ٌوم عرفةآواألفضل جعل "بة للمتمتع والقارن إذا أحرم بالحج والعمرة بالنس

ا خرها ٌوم عرفة وٌجوز أن تصام أٌض  آسع واألفضل جعل أن ٌصوم السابع والثامن والتا

ٌ  طبع   "وسبعة إذا رجع ألهله" ،أٌام التشرٌق ٌرجع إلى أهله ٌشترط أن ٌنتهى  شترط أنا ال 

حتى لو صام فً طرٌقه إلى أهله ال بؤس "ومن لم ٌجد فصٌام ثبلثة أٌام  - من أعمال الحج

 . تلك عشرة كاملة "رجعتم فً الحج وسبعة إذا 

   د عن ص   يوهو الذ رحصفدٌة الم  : الفدٌة التً تجب على الترتٌب هً من ًالنوع الثان ثم

 :اله أنواع طبع   روالمحص ،دخول الحرم

ٌ  إم   -  .د عن دخول الحرمص  ا أن 

 .عن طواؾ اإلفاضة فقط أو -

 .و عن الكعبه فقطأ -

 .صد عن عرفةٌ  وٌستطٌع أن ٌدخل الحرم و -

 .إال إذا صام عشرة أٌام ل  ال ٌح   ،حل ثم   صام عشرة أٌام يوالمحصر إذا لم ٌجد الهد



 ا أن تكون فً فدٌة الوطء كما ذكرنا إم   ،فدٌة الوطء :لم ٌذكره المإلؾ يالنوع الثالث الذ

 :أو العمرة الحج  

فإن لم ٌجد البدنة فٌجب علٌه أن  ،نةد  فٌجب فٌها قبل التحلل األول ب   إن كانت فً الحج

ا عندنا أمثلة فً المذهب على القٌاس فً وهذا قٌاس فً العبادات طبع   ،ٌصوم عشرة أٌام

 .ا على دم المتعة والقراننة التً الحج ٌصوم عشرة أٌام قٌاس  د  فإن لم ٌجد الب   ،العبادات

 ؟ هلالوطء فً العمرة ،على الترتٌب وهل هً واجبة على التخٌٌر أ - ة العمرةفدٌا أم  

سواء  فً العمرة ا مطلق  الوطء ؟ أحسنت هذه فدٌة األذى تدخل فً هذا القسم على الترتٌب

هذا القسم على الترتٌب لذا أدخلنا فٌها  ،ل أو بعده ال تدخل فً هذا القسمقبل التحلل األو

 .لتً قبل التحلل األول مع اإلنزالالمباشرة افً كذلك ٌقاس فٌه البدنة  ،حج  نة التً فً الد  الب  

 ب لترك ج  ٌجب لفوات الحج أو و   يالدم الذ :أو ترك واجب ،اتو  لف   ب  ج  دم و  : النوع الرابع

 فهذا ٌجب فٌه دم والدم هنا على ظاهره المراد به إما شاة أو المبٌت فً مزدلفة مثبل   ،واجب

   .ه ٌصوم عشرة أٌاملم ٌجد فإن   نبع بدنة فإس  

 ،دم المتعة والقران ؟هو وع األول ماالن :على الترتٌبي اع تحت القسم الذذكرنا أربعة أنو اإذ  

 .الرابع دم وجب لفوات أو ترك واجبو ،فدٌة الوطءوالثالث  ،والثانى دم اإلحصار

 ةم ثٌابه المخٌطحر  الم   ولبس ًتسقط الفدٌة إذا نس "بس وطٌب وتؽطٌة رأسوتسقط فً ل  " :قال

ٌ  الذكر طبع   - ٌ   - المحظورات األخرى -ا األمور األخرى أم   ،ى رأسهب أو ؼط  ا أو تط عذر ال 

ٌ   - الحلق والتقلٌم والوطء وقتل الصٌد ؟المحظورات األخرى ما ،فٌها عذر فٌها ال بنسٌان هذه ال 

ه ال ٌسقط ال ب فٌه إتبلؾ فإن  ترت  كل ما  ؟هو الضابط فً هذه المسؤلة ما .وال بإكراه وال بجهل

ٌ  فلو قل   ،هل وال باإلكراهالجنسٌان وال بالب ٌ   ا فتجب علٌه الفدٌة أو قص  م ظافره ناس ا أو شعره ناس

ٌ  ا فإن  ا أٌض   الحكم أو مكره  جاهبل   ا التً لٌس فٌها إتبلؾ ما أم   ،تجب علٌه الفدٌةوعذر فٌه ه ال 

ٌ  ذهب شًء من المحرم كالبس والطٌب وتؽ  .إكراهعذر فٌها بجهل ونسٌان وطٌة الرأس هذه 

 ومساكٌن الحرم هم المقٌمون بالحرم "م فٌجب أن ٌكون لمساكٌن الحرماأو إطع يوكل هد:"قال 

اتب والؽارم اة لحاجته كالفقٌر والمسكٌن والمكله أخذ الزكوالمجتازون به من حاج وؼٌره ممن 

 لنفسه.

 ا إذنقول مثبل   "حٌث وجد سببها"ا ٌقول األذى عموم   فدٌة" إال فدٌة األذى ولبس ونحوهما"

وقال أنا أرٌد أن أذبح  ؟ٌجب علٌه نحلق رأسه فٌجب علٌه فدٌة األذى أٌ أحرم من ذي حلٌفة ثم  

وكذلك  ،ٌجب فً محله حٌث وجد سببه ،؟ البح شاة ٌجب علٌه أن ٌوصلها للحرمشاة هل إذا ذ

لكن ال ٌجب علٌه أن ٌرسلها كٌن الحرم أجزأت لو أرسلها لمسا - لو أرسلها للحرم أجزأت

 . للحرم

ه ٌجب علٌه أن ٌصوم ثبلثة أٌام ٌجزئ الصوم قلنا أن   اإذ "وٌجزئ علٌه الصوم فً كل مكان"

ه ال المتعة والقران لو أخرها عن أٌام التشرٌق فإن   يلكن بالنسبة لصوم ثبلثة أٌام لهد ،بكل مكان

بع بدنة شاة أو س   :والدم إذا أطلق". علٌه دم للتؤخٌرٌجب  ٌجزبه وٌجب علٌه دم ال ٌجزبه لكن

ٌة األذى والتً ٌرٌدون بها فد ،فرقنا بٌن الشاة التً ٌرٌدون بها فدٌة األذى وؼٌرها "أو بقرة

لو أحصٌت  -أكثر من عشرة  -عشرة أمور تجب فٌها فدٌة األذى  ،ا تصل فوق العشرةتقرٌب  

 .المراد بها فدٌة األذىلكن هم ٌقولون تجب فٌها شاة  فٌها شاة تجد أكثر من عشرة ال تجب



 . سبع بقرة -بع بدنة أو بقرة ٌجزئ عن الشاة س  " بع بدنةأو س  "

 : نالصٌد ٌنقسم إلى قسمٌ أن  ذكرنا  ،جزاء الصٌد "ٌرجع فً جزاء الصٌد"و :قال ثم  

 له مثل من النعم ما. 

 وما لٌس له مثل من النعم.  

 : ا نقول ٌتنوع إلى نوعٌنٌض  له مثل من النعم أ يالذ

فهذا النوع  قضت فٌه الصحابةأو صلى هللا علٌه وسلم  ًقضى فٌه النب ما: النوع األول -

الضبع أو  الؽزال فمثبل   ،قضى فٌه النبى صلى هللا علٌه وسلم ٌجب الرجوع فٌه إلى ما

الرجوع  ؟ الشاة فهذا ٌجب فٌهالكبش ماهو الكبش ،قضى فٌه النبى صلى هللا علٌه وسلم

قالوا فً الؽزال  -وسلم وكذلك قضوا فً الؽزال شاة  إلى قضاء النبى صلى هللا علٌه

حالة ٌجب الرجوع عن الصحابة فً هذه الروي كل هذا م ،نةد  وكذلك فً النعامة ب   ،شاة

 .قضوا فٌه إلى مافٌه 

 ما فً: ولٌق فحٌنبذ، ةفٌه الصحاب ولم تقض  له مثل من النعم  يالذ: الصٌد ًالنوع الثان -

حتى  ،عدل منكم اٌحكم به ذو ،عدلٌن :إلى قول ،فٌه م تقض  قضتفً هالصحابة وفً ما ل

 - وهل ٌفسق أو ال ٌفسق فً هذا الفعل ،قتل الصٌد يٌقولون لو كان أحدهما القاتل الذ

 .خبٌرٌن ،فٌه خبلؾ

فتجب قٌمته  النعم ال مثل له من يالذ ًالقسم الثان - من الصٌد ًال مثل له هذا النوع الثان وما

ٌقولون  ،؟ شاةالوجه فٌها الحمامة ما ،ر الحمامةؼٌ - عدا الحمامة ٌمثلون له بالطٌور ما ،مكانه

الشاة نفس  ،ٌرفع رأسه وٌبلع الماء ثم   ٌسحب ثم  ٌنزل رأسه  ًا ٌعنالحمام ٌعب الماء عب   أن  

ا بقٌة الطٌور أم  لمشابهة ٌقولون هذه وجه ا ،ترفع رأسها وتبلع الماء الوضع تسحب الماء ثم  

   .قٌمتها مكان إتبلفها وقتلها -ها فلٌس لها مثل من النعم فهذه الواجب قٌمتها مكان

ا أن ٌصٌد صٌد حرم مكة وٌحرم أٌض   ًٌحرم هذا الحكم التكلٌف" ا صٌد حرم مكةوحرم مطلق  "

: خرذاإلذلك ٌحرم قطع حشٌش الحرم إال وك ،فٌه مضرة الشوك قطع شجره حتى ٌقولون ما

حرم  ا ٌجوز أخذه منو الفقع أٌض  أ كمؤةذلك المن  ٌستثنىكذلك  ،ٌقولون نبات طٌب الرابحة

 ، فً حرم مكة ذلك ال ٌحرم قطعهٌزرعه البلدٌة مثبل   ما - دمًآزرعه  ما ٌستثنىكذلك  ،مكة

 .دمى ٌجوز أخذهآ ؼصن بفعل ؼٌر مثبل   ،كسر شًءان ً:دمآزال بفعل ؼٌر  ما ٌستثنىكذلك 

لو جزاء الصٌد صار محرم واألشجار كذلك  - الصٌد فٌه الجزاء ،الشجر "وفٌه الجزاء" :الق

ا بشاة والكبٌرة والمتوسطة ببقرة الشجرة الصؽٌرة عرف  تضمن ٌقولون  ،قطعها ٌجب فٌها الجزاء

، الحشٌش ٌقولون ٌسقط ضمانهو أمن الشجر استخلؾ شًء لو ه أن  لكن اإلشكال هنا عندهم 

هل  ا مثبل  نتظر أن تعود أو قطع ؼصن  هل ٌمسؤلة صعبة كٌؾ لو قطع شجرة  ر هذهتصو  و

لحٌة آخر إن نبتت مرة مثل من ٌقول من حلق  متى ٌعود؟ يتدر ؟ ماٌنتظر أن ٌعود أو ال ٌنتظر

؟ كٌؾ تتصور هذه المسؤلة ؟الدٌة هذا اإلنتظار فٌه ٌسٌر لكن الشجرة ماذا ٌفعل أخرى سقطت

ٌ  أمر  على كل   -والحشٌش والورق  من استخلؾ شًء من شجرة ن لكن ٌستخلؾ شًء الورق ه

الضمان  لو وجد ذلك فإن   -ا لو استخلؾ عموم   ،كٌؾ ٌستخلؾ شًء من الشجر ،من الشجر

  .ٌسقط



ق بٌنه وبٌن صٌد حرم مكة لكن الفر ،ا ٌحرم صٌد حرم المدٌنةأٌض   " وصٌد حرم المدٌنة" :قال

وحشٌشه لؽٌر " ،ا قطع شجر حرم المدٌنةم أٌض  ٌحر   ًٌعن" شجره وقطع" .جزاء فٌهأن ال 

كبر من الرحل كما أعل على ظهر البعٌر وهو جٌ قتب ما" وحاجة قتب ونحوهماحاجة علؾ 

هناك فروق بٌن هذا الفرق  ،ذكره فً الحاشٌة ونحوهما كالمساند وآلة الحرث وال جزاء فٌه

حرم المدٌنة وٌجب الجزاء فً صٌد  ه ال جزاء فً صٌدمن ضمنها أن   حرم مكة وحرم المدٌنة

 .حرم مكة

شٌبة فإذا رأى البٌت رفع ٌدٌه  ًبن والمسجد من باب ،من أعبلها انهار   ٌسن  : دخول مكة :باب  "

إن له فوٌستلم الحجر األسود وٌقب   ،وللقدوم ؼٌره ،رللعمرة المعتم ابع  طضطاؾ م ورد ثم   وقال ما

ٌ   ،ورد أشار إلٌه وٌقول ما شق   ى ركعتٌن خلؾ فرغ صل  فإذا  ،فً هذا الطواؾ ًألفقل ارم  و

ر ثبلث وٌقول قاه حتى ٌرى البٌت ٌكب  من بابه فٌر للصفااألسود وٌخرج  ٌستلم الحجر ثم   ،المقام

ٌ   ثم   ،ورد ما المروة وٌقول  ىوٌرق ًٌمش خر ثم  ا إلى اآلفٌسعى شدٌد  ، ا إلى العلم األولٌنزل ماش

ٌفعله  إلى الصفا فً موضع مشٌه وٌسعى فً موضوع سعٌه ًٌمشٌنزل ف ثم   ،ما قاله على الصفا

إذا  يومن معه هد ،معه بتقصٌر شعره يال هد وٌتحلل متمتع .ا وٌحسب ذهابه ورجوعهسبع  

 ".ع ٌقطع التلبٌة إذا أخذ فً الطواؾمتوالمت ،حج  

ل فً دخول مكة فً النهار حتى لو وص ٌسن   "انهار   ٌسن   :باب دخول مكة" :قال رحمه هللا

 عنهما كان ال ٌدخل مكة إال ابن عمر رضى هللا ألن   ،اأن ٌنتظر وال ٌدخل إال نهار   اللٌل ٌسن  

لحدٌث متفق ا ،هللا علٌه وسلم ىوٌذكر ذلك عن النبى صل ،حتى ٌصبح وٌؽتسل بذي طوى بات

علٌا الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌدخل من الثنٌة ال من أعلى مكة ألن   "من أعالها" .علٌه

هً الطرٌق بٌن  :والثنٌة، بفتح الكاؾ -داه ها ثنٌة كوأعبلها ٌقولون إن   ،وٌخرج من الثنٌة السفلى

حتى لو لم تكن فً طرٌقه  -حتى لو لم تكن على طرٌقه ٌتقصاها أن  وٌقولون ٌسن   ،الجبلٌن

 ،ٌدخل منها اإلنسان أناآلن أتاها العمران فبل ٌستطٌع  الثنٌةهذه  ٌقال أن  و ،أن ٌؤتٌها ٌسن  

الشبٌكة  ًوهذه فً جهة ح ،بضم الكاؾ - ديوج من مكة من أسفلها من ثنٌة ك  الخر ا ٌسن  وأٌض  

ٌ  وأٌض   .أدخل فً توسعة الحرم الشرٌؾقد  يذلن االموجود فً اآل هذه الثنٌة أتاها  قال أن  ا 

  .أن ٌمر علٌها بد   العمران فبل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌخرج منها إال إذا كان ٌدخل الشبٌكة كلها فبل

هذا الباب  ن  أ فً موضع ٌقول الشٌخ منصور" شٌبة ًودخول الناس الحرام من باب بن" :قال

ن ومعروؾ وباب السبلم موجود اآل ،السبلم ٌقول بإزاء باب وفً موضع آخرهو باب السبلم 

م على كبل قعل   حتى الشٌخ ابن جاسر؟ بنً شٌبةصده الفقهاء بباب قهو المقصود الذى ٌهل لكن 

 إذا رأى البٌت رفع ٌدٌه وقال ماف" :وٌقول ب.الباهذا فً  -الشٌخ منصور واختلؾ قوله فٌه 

  .ذكروه خر ماآإلى  - أنت السبلم ومنك السبلم حٌنا هللا بالسبلم والبٌت العظٌم اللهم   " ورد

رداء عل وسط الجهو  واإلضطباع ،مستحب ضطباع هنا حكمهاإل "ا للعمرةطاؾ مضطبع   ثم  "

ه ا فإن  ا معذور  ٌحمل شخص   من ذلك الذي ٌستثنى ،عاتقه األٌسر تحت عاتقه األٌمن وطرفٌه على

لمعتمر بؽٌر قدوم لعمرة للا فً كل األشواط طبع  ضطاؾ م ثم   ،للعمرة اإلضطباعله  ال ٌسن  

 .المفرد والقارن

رط أن ٌبدأ من الحجر وٌشتا ٌلزمه أو ٌجب علٌه طبع   " وٌستلم الحجر األسود" :قال رحمه هللا

الطواؾ أن ٌستقبل الحجر  ةمن شروط صح -ا ٌلزمه أٌض   ،ٌستقبل الحجر األسود -األسود 



قد استقبل الحجر  فحٌنبذالبٌت  ًضلعه إذا رأى وٌقولون أن   ،األسود كله أو بعضه بكل بدنه

ه قد ٌسر فإن  األٌمن واأل التً هً الحجر األسود ورأى الضلعٌنالزاوٌة  -البٌت  ضلعً ،األسود

 وأنكره الشٌخ بكر وأبو زٌد - وكان فً السابق فً خط فً صحن الحرم ،استقبل الحجر األسود

زال فً عبلمة فً الصحن هناك إضاءة خضراء تدل على بداٌة الحجر  لكن ما ،رفع ثم   -

 أن ٌمسحه بٌده الٌمنى كما ذكر فً اد باإلستبلم هنالمرا "ر األسودجوٌستلم الح" ،األسود

 .اإلقناع

والتقبٌل هنا كما ذكر الفقهاء أن ٌكون  د،ل الحجر األسوٌستحب له أن ٌقب   "لهبعد ذلك ٌقب   ثم  "

ٌضع شفتٌه  ً،دمآٌكن كتقبٌل  ال - ٌظهر للقبلةبوضع الشفتٌن على الحجر األسود بدون صوت 

 فإن شق  " ،له من ؼٌر صوت ٌظهر بالقبلةوٌقب   .فقط وٌرفعهما فقط وال ٌخرج أصوات التقبٌل

ل ا من السنن عندنا أن ٌسجد علٌه كما ورد فً حدٌث ابن عباس قب  أٌض   - "استبلمه وتقبٌله

ه ال لزحام فإن   وإن شق استالمه وتقبٌله .ٌضع جبهته وأنفه ًٌعن -الحجر األسود وسجد علٌه 

ما فعل  كله أن ٌمسحه بعصا مثبل  وٌقب   ًءاستلمه بش وإن شق   ،الهٌزاحم وٌستلمه بٌده وٌقب  

فً ٌده  ًءه ٌشٌر إلٌه بٌده أو بشذلك فإن   إن شق  ف ،ل العصاوٌقب   ،الرسول صلى هللا علٌه وسلم

ا عندنا السنة أن ٌقول بداٌة أول شوط بسم هللا هللا طبع   - ورد وٌقول ما ،ل ما أشار بهوال ٌقب  

أكبر وقد فعله الرسول  به فقط ٌقول هللا ا بقٌة األشواط إذا مر  أم   ،أكبر إذا مر بالحجر األسود

 .ركلما أتى الركن أشار بٌده وكب   ي علٌه وسلم كما فً صحٌح البخارصلى هللا

ا كما طبع   ،المسجد الحرام فً هذا الطواؾ يلٌس من حاضر يوهو الذ "ٌرمل األفقً" :قال

ى مع تقارب الخط ًهو إسراع المش والرمل ،ا الراكب ال ٌرملأم   ًه الماشأن   اإلقناعذكر فً 

ا وكذلك الراكب ا معذور  ا الذى ٌحمل شخص  فً هذا الطواؾ وٌستثنى أٌض   ،ؼٌر وثبمن 

  .الرمل ٌكون هنا فً الطواؾ فً أثناء الثبلثة أشواط األول فقط ،كذلك فً هذا الطواؾوالنساء 

قرأ فً األولى قل هو هللا أن ٌ ٌسن   ،خلؾ مقام إبراهٌم - "فإذا فرغ صلى ركعتٌن خلؾ المقام"

 مكتوبة عنهما ٌقرأ فً األولى قل ٌا ئمذهب تجزالوعلى  ،أٌها الكافرون الثانٌة قل ٌا ًد وفأح

السنة ئ وكذلك تجز ،المكتوبة عنهما ئأحسنت تجز ،الثانٌة قل هو هللا أحد ًأٌها الكافرون وف

فً  لفعله صلى هللا علٌه وسلم "إذا صلى ركعتٌن ٌستلم الحجر األسود ثم  " :قال .الراتبة عنهما

فً السابق كان باب فً الصحن  هناك "ٌخرج إلى الصفا من بابه ثم  " ،احدٌث جابر استحباب  

ه ه ٌتوج  المهم أن   ،ه باب الصفاٌقولون موجود عبلمة تدل على أن   ًاآلن ٌعن ،إلى الصفا يٌإد

 لفٌستقب ،ا حتى ٌرى البٌت إن أمكنهلٌس واجب  ا وفٌرقى الصفا ندب   "فٌرقاه"إلى جبل الصفا 

ال إله إال هللا  ،الحمد هلل على ما هدانا" :اا وٌقول ثبلث  ر ثبلث  ٌكب   ،ورد ا وٌقول مار ثالث  البٌت وٌكب  

بٌده الخٌر وهو على كل  ،ال ٌموت ًوٌمٌت وهو ح ًشرٌك له له الملك وله الحمد ٌحٌ وحده ال

 "،حزاب وحدهال إله إال هللا وحده ال شرٌك له صدق وعده ونصر عبده وهزم األ ،شًء قدٌر

ا لما ذهب إلٌه الشٌخ ابن عثٌمٌن ٌنزل خبلف   ثم   ،ٌدعو مرة واحدة ثبلث مرات ثم  الذكر ٌقول هذا 

ٌدعو مرة  ا ثم  كر ثبلث  ذا وٌقول هذا الر ثبلث  ٌكب  ه أن  المذهب عندنا ابن باز. رحمه هللا أو الشٌخ 

 .شرح العمدةله دلٌل فً  شٌخ اإلسبلم ذكر ،ٌنزل واحدة ثم  

ٌ   ثم  " :ولٌق فٌسعى  - ن إضاءة خضراء فً المسعىوهو موجود اآل "ا إلى العلم األولٌنزل ماش

 ،اأٌض   للزادا تن للمذهب تبع  اا نقول قد خالؾ فٌها الموهذه المسؤلة أٌض   ً،ا إلى العلم الثانشدٌد  

أن ٌسعى : ةهذا السن   ،رع هذا المذهبذا قبل العلم األول بستة أا ٌسعى شدٌد  المذهب عندنا أٌض  



ا ٌقولون ٌفعله بدابته ٌنتهى إلى العلم الثانى وإذا كان راكب   ثم   .رعذقبل العلم األول بستة أ

 .ا سنة بالنسبة للرجال فقطوهذا طبع   ،الموجودة ًوالراكب ٌفعل ذلك بدابته والكراس

ا ا وٌقول ثبلث  ر ثبلث  ا فٌكب  التً ذكرناها سابق   روة وٌقول ما قاله على الصفاموٌرقى ال ًٌمش ثم  

وٌمٌت وهو  ًشرٌك له له الملك وله الحمد ٌحٌال إله إال هللا وحده ال  ،الحمد هلل على ما هدانا"

 وحده ال شرٌك له صدق وعده ال إله إال هللا ،ال ٌموت بٌده الخٌر وهو على كل شًء قدٌر ًح

وٌسعى فً موضع فً موضع مشٌه  ًٌنزل فٌمش ٌدعو ثم   ثم   "عبده وهزم األحزاب وحدهونصر

ٌ   -ا وٌحسب ذهابه ورجوعه ٌفعله سبع   ،سعٌه إلى الصفا قال  يمن الذ -ورجوعه  اذهابه سع

ٌ  الذ رحمه  حزمابن  -أن  لعلم  لو حج   ؟ابن القٌم ماذا قال له .حزمقال ابن ٌ   ا؟هاب والرجوع سع

ا هللا   .لم ٌحج  طبع 

ٌ  صفا ٌفعله سفً موضع مشٌه وٌسعى فً موضع سعٌه ال ًٌنزل فٌمش ثم   وٌحسب ذهابه  ،اع

  ٌ ٌ  سع  .ن بدأ بالمروة لم ٌحسب الشوط األولإٌبدأ بالصفا وٌختم بالمروة ف ًٌعن ،اا ورجوعه سع

ٌشترط أن ٌكون بعد ، وبٌن أشواطه ًٌنوٌه، وٌشترط أن ٌوال ً: ٌشترط للسعشروط السعً

تقرٌبا ثبلثة عشر  ًنبٌن أشواط الطواؾ وهناك شروط ٌعكذلك الموالة  ا،طواؾ ولو مسنون  

 .نن فً الطواؾ عشر ذكرنا بعضهاسك الكذل ،الوقت لذكرها ًالطواؾ ال ٌكف ا لصحةشرط  

ا ذكرنا رٌب  ا ثمانٌة شروط تقبالنسبة إلى شروط الطواؾ أٌض   - "معهالمتمتع ال هدي  ل"وٌتحل  

المتمتع أو المعتمر  بعد أن ٌنتهى من السعً ٌتحلل "معه يمتمتع ال هد وٌتحلل" .منها ثبلثة فقط

 ،ال ٌحل له إال إذا حج   يومن معه هد ،معه بتقصٌر شعره يأو المعتمر الذى نوى التمتع ال هد

ٌ   أن   ًهذه مسؤلة ؼرٌبة وه .المتمتعهذا  إذا حج   يومن معه هد ا له أن المتمتع إذا ساق هد

إال ٌوم  ال ٌحل  إحرامه وٌبقى على  ه ال ٌحل  لكن ٌقولون إذا طاؾ للعمرة وسعى لها فإن   ،ٌتمتع

ٌ   ي،بذبح أو بنحر الهد ٌتعلق فٌها الحل   ًالمسؤله الوحٌدة الت ًوه ،النحر إذا ذبح هدٌه ستدل و

رسول هللا  : ٌاقالت - الرسول صلى هللا علٌه وسلم هللا عنها أن   ًدٌث حفصة رضعلى ذلك ح

 فبل أحل   هدي وقلدت ًدت رأسب  فقال ل ،أنت من عمرتك لعمرة لم تحل  من ا واشؤن الناس حل   ما

ٌ  ا أن  عثٌمٌن ٌرى أٌض   الشٌخ ابن. متفق علٌهحتى أنحر"   .ن ٌتمتعله أ ال ٌحل   اه إذا ساق هد

ٌ  المذهب عندنا إذا ساق ه وهل ٌكون  ،مرتهعٌجوز له أن ٌتمتع لكن ال ٌجوز له أن ٌتحلل بعد  اد

ا ساق هدمن هنا قارن أو متمتع   . ا فً المذهبه خبلؾ كبٌر جد  فٌ هذا -ٌ 

فً حدٌث ابن  "فً الطواؾ -شرع  ًٌعن -ٌقطع التلبٌة إذا أخذ  - المعتمرو -متمتع "وال :قال ثم  

لبٌة فً العمرة إذا استلم الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسرع الت اس رضى هللا عنهما أن  عب  

     .وأبو داود يرواه الترمذ، الحجر

ة والمبٌت بمنى فإذا بمكة اإلحرام بالحج ٌوم التروٌ حل  لم   سن  ت :فً صفة الحج والعمرة فصل"

عصر وجمع فٌها بٌن الظهر وال ،نةر  لى عرفة وكلها موقؾ إال بطن ع  ار إسطلعت الشمس 

 بعدٌدفع  ثم   ،ووقت الوقوؾ من فجر عرفة إلى فجر النحر. ا وردا وأكثر الدعاء مم  تقدٌم  

ى تفإذا صلى الصبح أ ،وٌبٌت بها ابٌن العشابٌن تؤخٌر  وٌجمع فٌها  ،بسكٌنةزدلفة الؽروب إلى م

، اآلٌتٌن -" ر وقرأ "فإذا أفضتم من عرفاتالمشعر الحرام فرقاه ووقؾ عنده وحمد هللا وكب  

ا أسرع رمٌة حجر وأخذ حصى الجمار ٌدفع إلى منى فإذا بلػ محسر   ثم   ،حتى ٌسفر وٌدعو



ٌرفع ٌمناه حتى ٌرى  ،العقبة وحدها بسبع جمرة ًمن الحمص ودون البندق فٌرمسبعٌن أكبر 

 ".بٌاض إبطه

المفرد أو القارن أو المتمتع؟  ؟نبمكة هو م   والمحل  " بمكة لمحل   ٌسن  فصل : "قال رحمه هللا

والقارن إال ٌوم  ،من إحرامه المفرد ا المفرد منذ أن ٌدخل مكة وال ٌحل  هو المتمتع أم   المحل  

لهذا المتمتع  سن  ٌ ،ٌقصر أو ٌحلق وٌتحلل عى للعمرة ثم  وٌسالمتمتع ٌدخل مكة ٌطوؾ  .النحر

 ،اإلحرام من مكةالمحل بمكة شخص ٌرٌد أن ٌفرد  - احل بالعمرة ولمحل بمكة أٌض   يالذ

أن ٌفعل عند إحرامه  الٌوم الثامن من شهر ذي الحجة وٌسن   وهو "اإلحرام بالحج ٌوم التروٌة"

 ًٌعن ،أن ٌبٌت بمنى لٌلة التاسع ٌسن   ،"بمنى والمبٌت" .هنا ما ٌفعله عند إحرامه من المٌقات

ٌذهب إلى منى وٌبٌت بها لٌلة التاسع من ذي  م قبل الظهر ثم  ٌحر   ،ٌذهب إلى منى م ثم  ٌحر  

 .الحجة

 ،مخالفة نقول هنا ناقص وال :والمذهب عندنا نقول ،"ار إلى عرفةسفإذا طلعت الشمس "

د الموجود اآلن وٌدخل نمرة وهو المسج -ا رة استحباب  م  دخل ن  منى وٌ ه ٌسٌر إلىوالسنة عندنا أن  

ٌخطب وٌبقى فٌها بعد ذلك إلى أن تزول الشمس  ثم   ً،ٌخطب فٌه المفت ينصفه فً نمرة الذ

وهو  ،بعد ذلك ٌسٌر إلى عرفة وكلها موقؾ إال بطن عرنة ثم   .جمع تقدٌم كما سٌذكره ًوٌصل

والعصر وجمع فٌها بٌن الظهر " :قال .فٌه ال ٌجزأوالوقوؾ  ،فً عرفة لٌس من عرفة واد  

ما والجمع هنا ٌجوز له لٌس كل الناس ٌجمعون وإن   ،وإقامتٌن ا ٌجمع بٌنهما بؤذاناستحباب   "اٌم  تقد

ر فٌه شروط جواز الجمع وأكثر الدعاء فً هذا الٌوم العظٌم اإلستؽفار مما توف   - ٌجوز له يالذ

ال إله إال هللا  يبٌن من بعدخٌر ما قلت أنا والن :دعاء عرفةوٌكثر من الدعاء المشهور  ،ورد

 .إلى آخره - شرٌك له الملك وله الحمد وحده ال

فً المذهب وهذا من  الوقوؾ عندناوقت  "النحر وقت الوقوؾ من فجر عرفة إلى فجر ٌوم"

وم عرفة وقت الوقوؾ ٌبدأ من فجر ٌ أن   ،المسابل التً انفرد بها عن ؼٌرهم ًٌعن ،المفردات

الرسول  ن  أمضر رضى هللا عنه وٌستدلون على ذلك بحدٌث عروة بن  ،إلى فجر ٌوم النحر

بمزدلفة ووقؾ معنا حتى ندفع وقد وقؾ  ًمن شهد صبلتنا هذه ٌعن :صلى هللا علٌه وسلم قال له

كى ح وهو قول الجمهور ًالقول الثان .وهذا ٌشمل كل ٌوم عرفة -ا  أو نهار  قبل ذلك بعرفة لٌبل  

الدٌن رحمه هللا شٌخ  ًالشٌخ تق ارختٌا وهو الوقوؾ ٌبدأ من زوال الشمس اإلجماع أن  

 .اإلسبلم

إذا  ةا فً مسؤلة ٌحكم مباشرة بالشذوذ فً الرأي اآلخر وخاصبعض الناس منذ أن ٌرى إجماع  

 - اإلجماع فٌها ى ٌخالفوا مسابل قد حكحنابلة مثبل  ال ،مثبل   الحنابلةفً ا خر مذهب  كان الرأي اآل

اإلجماع إذا رأى أكثر العلماء قال فٌها  ًه ٌحكم عن ابن منذر أن  وابن القٌم تكل   ،مسابل كثٌرة

من  - اآلن -فبعض  ابن المنذر إجماعات لٌست صحٌحة وحكى ،فٌها باإلجماع ًمسؤلة ٌحكب

و حنبلى وه ،طلبة العلم منذ أن ٌرى اإلجماع وٌرى مذهب الحنابلة مخالؾ ٌقول هذا مذهب شاذ

فبل تستعجل حتى إن رأٌت  ،افهذا كبلم ؼرٌب جد   ،المذهب فً هذه المسؤلة شاذ  ٌقول أن  أصبل  

نقله وفى أي عصر  يعقد اإلجماع ومن الذان ومتى ،اإجماع فلٌس كل إجماع  ٌكون صحٌح  

 .حصل اإلجماع



، عروة عندنا دلٌل وقد وقؾ قبل ذلك بعرفة حدٌث "وقت الوقوؾ من فجر ٌوم عرفة" :قال

 :وشروط صحة الوقوؾ بعرفة

   ٌوم عرفة إلى فجر ٌوم النحرأن ٌقؾ فً الزمن من فجر  :أوال. 

   ٌ  .اٌكون مسلم   :اثان

   ا من الحجٌكون محرم   :اثالث.  

 علٌه ىا وال مؽم  ا وال مجنون  أال ٌكون سكران   :رابعا. 

وٌجمع فٌها بٌن  - نٌنةطمأ ًٌعن -إلى مزدلفة بسكٌنة ٌدفع بعد الؽروب  ثم  " :قال رحمه هللا

ٌ  هنا أٌض   ،اا استحباب  ا هنا تؤخٌر  أٌض   "العشائٌن ٌ  د م  ا مق ٌبٌت  - وٌبٌت بها ،باح له الجمعن 

 .ابمزدلفة وجوب  

ٌ  " إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرامف" :قال رحمه هللا طلق على كل مزدلفة المشعر الحرام 

ه هو المكان الذى بنى علٌه المسجد ٌقولون أن   وعلى حد العلماء ،وعلى كل مكان معٌن بمزدلفة

ٌمكنه  ن لمإن أمكنه وإ فٌرقاهالصبح أن ٌؤتٌه بعد صبلة  فٌسن   ،فً مزدلفة وهو المشعر الحرام

 .اآلٌتٌن -ٌقؾ عنده وٌحمد هللا عز وجل وٌهلل وٌكبر وٌدعو وٌقرأ "فإذا أفضتم من عرفات" 

بعد طلوع الشمس  - ٌدفع ثم  " ،قبل شروق الشمس ٌظهر النور نًٌع "ٌدعو حتى ٌسفر" :قال ثم  

ٌعنى قدر رمٌة  "سرع رمٌة حجرأ - منىبٌن مزدلفة و وهو واد   - اإلى منى فإذا بلػ محسر   -

  ٌ وفى الوقت الحالً كما قال  ،وإن كان على دابة ٌقولون ٌحرك دابته ،احجر هذا إن كان ماش

 يٌنووٌستحب له أن ٌلزمه  ًٌعنٌقول  ،ذلك الشٌخ ابن عثٌمٌن قد ٌعسر على اإلنسان أن ٌفعل

ٌ   ه إذاأن    .هذا كبلم الشٌخ رحمه هللا -ثاب تٌسر له ذلك لفعل حتى 

سبعٌن أكبر من  "ٌؤخذ حصى الجمار من طرٌقه قبل أن ٌصل إلى منى  "وأخذ حصى الجمار"

لبقٌة حصٌات فً ٌوم النحر وا؟ سبعة ىلماذا سبعٌن حص   ىسبعٌن حص   "الحمص ودون البندق

سبعٌن حصاة ٌساوي ثبلث وستٌن وسبع ، واحد عشرٌنزواحد وعشرٌن ووعشرٌن  واحد

أصؽر من  ًٌعن -ق حصاة أكبر من الحمص ودون البند، (77=36+7=12+12+12)

 .اهذا ٌوم النحر بسبع حصٌات وجوب   -جمرة العقبة  ًوٌرم .البندق

 :نذكرها بسرعة ًشروط صحة الرم

كبر من ذلك أو أقل أفإن كان  ،ٌكون أكبر من الحمص ودون البندق نأشترط ٌ   ،الحجم :أوال   -

 ئ.ه ال ٌجزمن ذلك فإن  

-   ٌ  .أن ٌكون العدد سبع ،العدد :اثان

 .ال من ؼٌره الحصىٌكون من أن  :اثالث   -

 واحدة ثم   ًٌرم ،ال ٌرمى دفعة واحدة -ا متعاقب   ًأن ٌكون الرم ،متعاقبات ٌكونواأن  :ارابع   -

 .األخرى وهكذا

 ة النحر ٌبدأ بعد نصؾ لٌلة النحروبالنسبة للٌل ،اٌرمى فً وقته المعتبر شرع  ا: أن امس  خ -

دأ من بعد ؼروب الشمس وبقٌة األٌام ٌب إلىبالنسبة للعقبة ٌبدأ بعد نصؾ لٌلة النحر وٌستمر 

 .الزوال إلى ؼروب الشمس

 .ًالرم ٌقصدأن  :اسادس   -



 .: الترتٌب بٌن الجمراتاسابع   -

  .حصى قد رمى بهالٌكون ا: أال ثامن   -

ٌ   :اتاسع   -  .اا ال وضع  كونه رم

ر أن ٌكب   ٌستحب   "ر مع كل حصاةٌرفع ٌمناه مع كل حصاة حتى ٌرى بٌاض إبطه وٌكب  " :ٌقول

 ،ٌقصر الرجل من جمٌع شعره "ٌنحر وٌحلق وٌقصر من جمٌع شعره ثم  " ،كل حصاة ًمع رم

لتقصٌر فً الرجل هنا المذهب عندنا لٌس وا ،ٌقولون من مجموع شعره ال من كل شعره بعٌنها

كما ذكره فً شرح  لٌس له حد   ،أنملةأكثر من  ،أقل من أنملة ،أنملةله حد ٌقصر قدر من 

رأس األصبع من  ًوه أنملةا المرأة فتقصر قدر شٌخ اإلسبلم ذكر لٌس له حد أم  ، والكبٌر

سم وتقصر  1صر بمقدار قمرأة تال ،سم 1 ما قال الشٌخ ابن عثٌمٌن بمقدار المفصل األعلى مثل

ال إقد أحل له كل شًء  ثم   ،فؤقل  أنملة  تقصر منه قدر تجمع شعرها ثم   - من روإس الظفابر

 .النساء فٌما ٌتعلق بالوطء والمباشرة والتقبٌل واللمس بشهوة وعقد النكاح

بعد متى ٌبدأ وقت هذا الطواؾ؟  ،هو ركن يالذ ٌفٌض إلى مكة فٌطوؾ طواؾ الزٌارة ثم  

إذا  ًٌعن -حب أأن ٌشرب من زمزم لما  وٌسن   ،لم ٌكن سعىن ٌسعى إ ثم   ،منتصؾ لٌلة النحر

و أا ا أو حفظ  ٌرٌد أن ٌعطٌه علم   ،ه ٌرٌد شًء من هللا عز وجلأن   يشرب من ماء زمزم ٌنو

لحدٌث ماء زمزم لما شرب له  ،حب أن ٌعطٌه هللا تعالىألما  يا كما قال الشٌخ النجدرزق  

ه بؤن ٌحس أن  ، قال الشٌخ منصور ٌمؤل أضبلعه منه؟ كما معنى ٌتضلع منه ما ،لع منهوٌتض

  .دخل بٌن أضبلعه

الجمار بكل  ًوٌرم ،ثبلث لٌال   ،ا؟ وجوب  ما حكم المبٌت بمنى ،ٌبٌت بمنى ثالث لٌال  فٌرجع  ثم  

 :قال امات ثم  هذا كلها ابه ،اا وقبل الصبلة استحباب  ٌوم من أٌام التشرٌق بعد الزوال وجوب  

 وطواؾ .لآلٌةمن الؽد  ًرج قبل الؽروب لزمه المبٌت والرمم ٌخن لالمتعجل فً ٌومٌن إ

وهو واجب ولو لم ٌكن بمكة حتى لم ٌكن  ،ا إذا فرغ من جمٌع أمورهواجب ٌفعله وجوب   الوداع

ن بمكة لم ٌك لوه حتى كلهم ذكروا أن   ي،الفروع الشٌخ منصور والشٌخ النجدبمكة كما ذكره فً 

ٌ   ثم   . ٌذهب إلى مكة وٌطوؾ طواؾ الوداعكان بمنى مثبل   - ، بما ورد اٌقؾ فً الملتزم داع

راعٌه ذوٌقولون ٌنصب جمٌع بدنه وجهه وصدره و ،رعذبٌن الركن وهو أربع أ الملتزم هو ما

ٌ   مبسوطتٌن ثم  وكفٌه   .ا بما وردٌقؾ فً الملتزم داع

زٌارة قبر  وٌسن   .ا ال ٌجوز لها أن تدخل المسجدجد ندب  على باب المس وتدعو الحائض :قال ثم  

سنة ٌإخذ منها شد الرحال  الزٌارة هنا حكمهاو صاحبٌه يالرسول صلى هللا علٌه وسلم وقبر

 يلرأ اله الشٌخ منصور خبلف  ٌإخذ منها كما قاله ابن نصر هللا ونق - أو استحباب شد الرحال

 يأن ٌذهب إلى المدٌنة ٌنوإذا أراد اإلنسان  أن   ،ا الحالشٌخ اإلسبلم مسؤلة هٌنة ال ٌتكبر كثٌر  

زٌارة قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم باإلجماع كما  يٌنو كإذا ذهب هنا ثم   ،زٌارة المسجد

  .ه هذا هو اإلشكالاإلشكال لو نوى زٌارة القبر من هنا من بلد ،شٌخ اإلسبلم قال

ٌ   -صاحبٌه  يلم وقبرزٌارة قبر الرسول صلى هللا علٌه وس وٌسن   كره عندنا فً المذهب لكن 

ٌؤتً إلى قبر الرسول  ثم   ٌترخ ص.القبور للدعاء وذلك من سافر للدعاء عند القبور ال قصد 

 صلى هللا علٌه وسلم ٌتقدم وٌؤتً إلى قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم وٌقول السبلم علٌك ٌا

وٌستقبل الرسول  ،رسول هللا السبلم علٌك ٌا ،رسول هللا وقد كان ابن عمر ال ٌزٌد على ذلك



ا ال ٌرفع صوته طبع   .وٌقولون فإن زاد على ذلك فحسن ،ال ٌزٌد على ذلكووسلم صلى هللا علٌه 

له وكل ذلك مكروه بما فٌه من قبر الرسول وال حٌطه وال صدره وال ٌقب   ح وال ٌمس  وال ٌتمس  

البدعة  فهذهدعة لٌست محرمة على كل حال وعندنا فً المذهب الب ،إساءة األدب واإلبتداع

م على  وٌسل  ٌتقدم قلٌبل   ثم   ،بكر الصدٌق ًم على أب فٌسل  ثم ٌتقدم قلٌبل  . مكروهة ولٌست محرمة

وال ٌجعل القبور خلفه وٌستقبل القبلة  ، وٌقؾ وٌدعوبعد ذلك ٌتقدم قلٌبل  و ،عمر رضى هللا عنه

 .خلفه بل القبور وال ٌجعل القبورا وال ٌستقطبع  

 ،فً الحرم يمن أقرب الحل الذ ًٌعن - بها من الحرم من أدنى الحل أحرمصفة العمرة  :قال

 وؼٌره ،هذا مٌقاته وإذا أحرم به من الحرم ٌلزمه دم ألن   ٌجب علٌه أن ٌحرم من أدنى الحل  

حرم ٌ ،وبٌن الحرم بٌن المٌقات - دون المٌقات ؼٌر هذا فً الحرم من دوٌرة أهله إن كان ًٌعن

لٌس  يمن المٌقات الذ ًٌعن -ه ٌجب علٌه دم وإال فمنه من مكانه فإن تجاوزه فً اإلحرام فإن  

 .ٌطوؾ وٌسعى أو ٌقصر م من المٌقات ثم  فٌحر   ،قبل المٌقات يما الذوإن   ،بٌن المٌقات والحرم

  :أركان الحج أربعة فصل" :قال :ثم

 .كما ذكرنا نٌة الدخول فً النسك ،اإلحرام -

-   ٌ  .عرفة لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم الحج   الوقوؾ بعرفة :اثان

 .وهو ركن ولٌطوفوا بالبٌت العتٌق طواؾ الزٌارة :اثالث   -

السعً  خر أن  اآل يللرأ اه ركن خبلف  مذهب أن  ال -هذا  السعً بٌن الصفا والمروة :ارابع   -

 . مشى علٌه الشٌخ فً الموفق للعمدةووهو واجب  ا،لٌس ركن  

 :اجباته سبعةوو :قال

  :مار على مٌقات منه إحراماألول. 

 اوقؾ نهار   نإوقوؾ بعرفة إلى اللٌل  ،إلى اللٌل وقوؾ بعرفة: ًالثان. 

  :إلى بعد نصفه بمزدلفه مبٌتالثالث: 

 إن أتى قبل منتصؾ اللٌل ٌلزمه أن ٌبقى فٌها إلى بعد مزدلفة عندناال ،ن وافاها قبلهإ -

 .المنتصؾ

 .لٌل فٌكفً المرورالإن أتى بعد منتصؾ و -

 م.وإن أتاها بعد الفجر فعلٌه د -

 .احفظوههذا التفصٌل فً مزدلفة و

 :ًب فً المبٌت بمنى بلٌالوما هو القدر الواج ،التشرٌق لٌالًالمبٌت بمنى قال:  الرابع 

نذكره  - ختلؾ الشٌخ منصوراة ال ٌوجد كبلم فً المذهب ولذلك ؟ هو فً الحقٌقالتشرٌق

ن أتى قبل منتصؾ اللٌل فٌجب م   :التفصٌل فٌه كمزدلفة أن  صور ٌقول الشٌخ من :باختصار

ن أتى وم   ،ن أتى بعد منتصؾ اللٌل فٌكفٌه المروروم   ،علٌه أن ٌبقى إلى بعد منتصؾ اللٌل

ت لٌلة أو المبٌت بمنى واجب لكن لو فو   - التشرٌق ًا لٌالطبع   ،دمإلٌه بعد الفجر فعلٌه 

الجمرات لو ترك جمرة أو جمرتٌن أو ٌوم  ًٌتكرر مثل رم لٌلتٌن ٌجب علٌه دم واحد ال

كذلك المبٌت بمنى  ،رمى ٌلزمه دم واحد ما ًرمى أو كل الرم أو ٌومٌن مارمى  كامل ما

واجب دم فإن عجز  "والدم الواجب لفوات. "ٌتكرر لو ترك كل اللٌالى ٌلزمه دم واحد ال

ٌالٌها الشٌخ منصور ٌقول كمزدلفة وهذا المقدار الواجب لمنى ل ذكرنا أن   ،صام عشرة أٌام



وهذا ما  ،ه معظم اللٌلا أن  جاه  اتذكره  الكرمً مرعً الشٌخ ام  أو المنتهىذكره فً شرح 

المذهب ؼٌر واضح  الحقٌقة أن   ًوف، ه معظم اللٌلأن   :اختاره الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا

 .فً هذه المسؤلة

 :وإال ال ٌصحٌلزمه أن ٌرتب  ،امرتب   ًوالرم الخامس. 

 حلق وتقصٌر: السادس. 

 ه أحد ٌلإلما ذهب  اال بالعمرة خبلف  فقط  بالحج   وطواؾ الوداع خاص   ،الوداع طواؾ :السابع

الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللا  يللحاج والمعتمر وهو رأعام ه إن  قال  ،المستقنع زادلالمحققٌن 

، الدٌن رحمه هللا ًالشٌخ تقوهو رأى  ،كل من خرج من مكةعلى طواؾ الوداع واجب  أن  

     .ما ذكره المحقق خبلؾالمذهب عندنا لكن 

 وأالحل والحلق من حرام : اإلإثنان هاوواجب ً.: إحرام وطواؾ وسعةوأركان العمرة ثالث :قال

ترك ا إذا وأم   ،إال باإلتٌان به لن ٌتم الحج   الو ترك ركن   هأن  األمور والفابدة من ذكر هذه . التقصٌر

  .فبل شًء علٌه ترك سنةا إذا وأم   ،ٌلزمه دم اواجب  

؟ إذا طلع علٌه متى ٌكون اإلنسان فاته الحج   ،ن فاته الوقوؾ فاته الحج  م   -دخل فً الفوات  ثم  

، ه فاته الحجإذا طلع على المحرم ٌوم النحر ولم ٌقؾ بعرفة فإن   ،فجر ٌوم النحر ولم ٌقؾ بعرفة

 :ٌترتب على فوات الحج أربعة أمور

 .هذا األمر األول - فاته الحجقد هذا  نقول أن   ،ه فاته الحجنحكم علٌه أن  : أوال   -

ٌ  ث -  .أن ٌتحلل بعمرة ٌجب علٌه ،ٌتحلل بعمرة: اان

ٌذبحه فً السنة التً فاته فٌها  هنا ٌإخره إلى القضاء ما يوالهد ،يٌلزمه الهدا: ثالث   -

 .ما ٌإخره إلى القضاءوإن   الحج  

م ن ل إفاته هذا ٌلزمه أن ٌقضٌه ولو كان نفبل   يالذالنسك ، فاته ما ٌلزمه قضاء: ارابع   -

ه أن  : وهذا فابدة مذهب الحنابلة - حرامهإا فً بداٌة وإذا كان مشترط   ،شترطاٌكن 

 .ام ٌشترط فبل ٌلزمه شًء ٌتحلل مجان  ن لإ ،لم ٌخؾأو  ا خاؾأن ٌشترط مطلق   ٌستحب  

 ،المقصود بالبٌت هنا هو الحرم ،اإلحصار عن البٌت ،اإلحصار ، اآلنالصد - نع البٌتومن م   

ٌ   ًأهدى ٌعن ،حل   أهدى ثم   ،المقصود به سابر الحرم ٌحل فإن فقده صام  ا بنٌة التحلل ثم  ذبح هد

ٌ  : تكلم عن الصد عن عرفة قال ثم   ،م على الفدٌةقد  كما تعشرة أٌام  صد عن عرفة ٌتحلل ومن 

   .بعمرة وال دم علٌه

ٌ  األضحٌةو :قال فصل" ٌوم العٌد  أٌام النحرالؽنم و البقرذبح من اإلبل و: األضحٌة هً ما 

 ،سنة :قال .ٌوم العٌد وٌومان بعده :الذبح عندنا ثالثة أٌام فقط ،ا إلى هللاوتالٌٌه بسبب العٌد تقرب  

قول الرسول  ً،ذا دخل العشر وأراد أحدكم أن ٌضحولٌست واجبة لحدٌث إ سنةاألضحٌة 

ٌ  هذا ٌدل على أن   -لٌه وسلم أراد صلى هللا ع ٌ   .ره مخ ورد فٌها من  تركها لقادر ما كرهو

 .النصوص

ن أٌرٌد  يإن كان فً البلد إن كان هذا الذ وقت الذبح "قدرها أو بعد صبلة عٌد ووقت الذبح"

وإن كان لٌس فً البلد أو فً بلد  ،ٌذبح فً البلد فوقت الذبح ٌدخل بعد أسبق صبلة عٌد فً البلد

هل البر أو الصحراء هإالء أمثل  ،العٌد فٌذبح بعد مرور قدر صبلة العٌد فً البلدال ٌصلى فٌه 



حكم  ما ،؟ ال ٌشترطهل ٌشترط أن ٌمر قدر الخطبة ،ٌذبحون إال بعد أن ٌمر قدر صبلة العٌد ال

 . سنة ؟الخطبة فً صبلة العٌد

ه عندنا ثبلثة بن عثٌمٌن رحمه هللا أن  ا يلرأ اعندنا المذهب خبلف   "التشرٌق ًخر ثانآإلى " :قال

صلى هللا علٌه  ًحمد عن خمسة أصحاب النبأٌقول اإلمام  ،ٌوم النحر وٌومان بعده :أٌام فقط

  .فانظر ماذا تختار هإالء الخمسة أو ؼٌرهم ،قال به خمسة ًوسلم ٌعن

الرسول  ،م؟ ٌحر  نالحكم ه ما ،هنا إبهام فً الحكم "وال ٌعطى جازر أجرته منها" :قال رحمه هللا

ه ال ٌجوز معاوضة فٌها صلى هللا علٌه وسلم نهى أن ٌعطى الجازر أجرته من األضحٌة ألن  

ٌ  " .ها خرجت هلل عز وجلألن   ، المنتهىم كما فً ؟ ٌحر  الحكم ا إبهام هنا ماأٌض   "باع جلدهاوال 

 . شًء منها بل ٌنتفع بهوٌحرم أن ٌباع جلدها وال

ا اإلبل إذا عندنا اإلبل واألضحٌة طبع   يأفضل هد "ؼنم ثم  بقر  ثم   وأضحٌة إبل يوأفضل هد"

ٌؤتً بعدها الؽنم لكن لو أراد أو خٌر  ثم   ،ٌؤتً بعدها البقر إذا أخرجت كاملة ثم   ،أخرجت كاملة

الرسول  لقول "ع ضأنإال جذ ئوال ٌجز. "الشاة ال شك   ؟بع البدنة والشاة ماهو األفضلبٌن س  

له ستة  ع عندنا فً المذهب هو ماوالجذ ،ع من الضؤن أضحٌةالجذلم ٌجزئ صلى هللا علٌه وس

ع ونحن عندنا جذوع جذعندهم هم الؽرٌب أن   ،ع سنةا للشافعٌة الذٌن عندهم الجذخبلف   أشهر

 ن  ع لكن الس  عندهم الجذ ئالجذع والحنابلة ٌجز ئهم عندهم ٌجز - ن  مختلفٌن عندهم فً الس  

ا ؟ الضؤن طبع  هذا الضؤنع ه أجذمتى ٌتبٌن أن   ،بد أن ٌكون سنة م الوهفؤكثر  عندنا ستة أشهر

ن عندهم خبرة فً األسنان لكن ٌا بخبلؾ أهل البادٌة الذطبع   - متى ،هو الخروؾ الشاة معروفة

سؤلها البادٌة رحمه هللا فذكروا لها عبلمة أن إذا حصلت فً  ًعندنا هناك عبلمة ذكرها الخرق

ه على الظهر ٌقولون فإن   ةإذا نامت الصوف ،ت التضحٌة بهاأصح   ًعت ٌعنذجها أأن   معناهاالشاة 

ال تزال قابمة فً الشاة الصؽٌرة أو الخروؾ الصوفة  ًن إذا نامت الصوفة ٌعنوع ٌقولجذ

 يرحمه هللا سؤلها البواد ًوهذا الخرق .نع اآلذه أجالصؽٌر فإذا نام الصوؾ على الظهر تبٌن أن  

 .رحمه هللا هذا كبلم صحٌح ا من بعض الرعاة فعبل  ت أٌض  تؤكد ،فذكروا له هذا

ٌ  ثٌشترط أن ٌكون  الماعز "ؼٌره ًنثو" :قال كذلك  ،له سنة كاملة نى فً المعز ماثوال ،ان

ٌ  ثل أن ٌكون إلبٌشترط فً ا ٌ  ثأن ٌكون وكذلك ٌشترط فً البقرة  ،له خمسة سنٌن ا وهو مان ا ن

الشاة تجزئ عن واحد  "احد والبدنة والبقرة عن سبعةالشاة عن و ئوتجز" .له سنتٌن وهو ما

 .وكذلك تجزئ عن أهل بٌته وعٌاله

التً ال  ًوه "وال تجزئ هزٌلة" :ى به أو العٌوب التً تمنع اإلجزاءٌضح   شروط ماذكر  ثم  

. التً انخسفت عٌنها والعمٌاء من باب أولى ًوه "رو  وال بٌنة ع  " .مخ فً عظامها ال ،مخ فٌها

ٌ   ًوه "بٌنة عرجبٌنة عور أو " -ج ر  لع  ك اوكذل  وال" :قال .ا مع الصحٌحةالتً ال تطٌق مش

 ما أعرؾ ًلعرؾ هذه الثناٌا بالنسبة أوثنٌات ال نان ثجمعها أمن األسنان نٌة ثوال "ناٌاثذاهبة ال

ن م   ىمن األعل الشاة لٌس لها أسنان ؟من األسفل أو من فوق -فإن ها  فإن ذهبت ثنٌاها ،هذه الثناٌا

عندكم كٌؾ  من األسفل، وفوق ما لها شًء. - بٌن األنٌاب الثناٌا هً ماٌعنً ؟ قال يالذ

 ًف ما ؟عشرة أشهر ،سنة ،ع أكثر من ستة أشهرذه جالبادٌة ٌحكمون أن   ؟عذه جتحكمون أن  

 ٌكونو نبتت أسنان زٌادة أع لكن ٌقولون إذا سقطت أسنانه ذسمون جٌ   - ٌعنً طردرؾ م  ع  

ٌ   ًعنٌ .ثنٌة  . جمٌل.ه استكمل سنةشترط أن  هل 



إن ذهب أكثر  -أكثر من النصؾ  ًٌعن "أكثر أذنها أو قرنهاأو وال ذاهبة الثناٌا " :قال رحمه هللا

 .ها ال تجزئفإن   -عضباء ى كثر من نصؾ القرن وتسم  أمن نصؾ األذن أو 

"، "والبدن جعلناها جنوبهاوٌقول هللا تعالى فً سورة الحج "وإن وجبت  والسنة نحر اإلبل قائمة

 وذبح ،معقولة ٌدها الٌسرى ًصواؾ ٌعن" صواف الكم من شعابر هللا فاذكروا اسم هللا علٌها 

-وهللا أكبر  - اوجوب   -وٌقول بسم هللا  ،على جنبها األٌسرؼٌر اإلبل من البقر والؽنم  - ؼٌرها

 ا.ا إستحباب  أٌض   -هذا منك ولك  اللهم   - ااستحباب  

ا سواء كانت هذه هذا هو السنة مطلق   "اق أثالث  وٌتصد   يكل وٌهدأن ٌأ وسن  " :ه هللاقال رحم

ٌجوز  "لم تكن األضحٌة لٌتٌم ما" .أن ٌفعل بها هكذا ٌسن   ،األضحٌة واجبة أو لٌست واجبة

وهو صؽٌر  "توفر له"وهذا شًء ؼرٌب  -ر له التضحٌة للٌتٌم وال ٌجوز الصدقة منها بل توف  

ٌ   ،تمنى أن تكون له أضحٌة ًرأى األضاح ى له وال ٌجوز أن ضح  ٌقول الفقهاء ٌجوز أن 

 .؟ ٌعزم علٌهاماذا نفعل بها باألحظ،ٌتصرؾ إال  محجور علٌه وال هذا ألن   ،ٌتصدق عنه

ٌجوز أكل األضحٌة كلها  "جاز قٌةووإن أكلها إال أ" .ٌسن الحلق بعد األضحٌة "والحلق بعدها"

 ؟كم الناتج 07ؼرام ضرب  1.579 الدرهم – اٌة هً أربعون درهم  قوواأل ،قٌةوز إال أبجا

ٌجب  - ؼرام وٌتصدق به 217من السوق بمقدار  يا أن ٌشتره إم  فإن أكلها كلها فإن   ،ؼرام225

  .علٌه أن ٌتصدق به منها أو من ؼٌرها

 فً العشروبشرته  ظفرهأخذ شًء من شعره و - األضحٌةمرٌد  - مرٌدهاحرم على ٌو" :قال

 ًأن ٌضح كمإذا دخل العشر وأراد أحد"للحدٌث المشهور  "ن ٌذبحأوٌستمر هذا التحرٌم إلى 

هم الذٌن قالوا ٌث صحٌح وهو من مفردات الحنابلة حدوهو فبل ٌؤخذ من شعره وبشرته شًء" 

 .بالتحرٌم وماؼٌرهم بالكراهة

قٌقة عندنا فً المذهب فً وسنٌة الع ،والعقٌقة هً التً تذبح عن المولود "العقٌقة وتسن  " :قال

لما ذهب إلٌه ابن القٌم  اله أن ٌعق خبلف   ؼٌره حتى اإلبن لو كبر ال ٌسن   احق األب فبل ٌفعله

ال تؤخذ حكم العقٌقة كما نص علٌه  اه فإن  ا مثبل  ا عندنا لو ذبحها اإلبن لو كان كبٌر  أم   ،رحمه هللا

 ا متقاربان فً السن  طبع   "نتاام شعن ؼال ًالعقٌقة وه وتسن  " .الكشاؾالشٌخ منصور فً 

ٌن فً الذكر تجزئ واحدة وعن الجارٌة شاة توإن عجز عن الشا "،وعن الجارٌة شاة"والشبه 

فإن فاتت ففً األربعة عشر فإن فاتت ففً إحدى هللا: قال رحمه  .وتذبح ٌوم السابع من مٌالده

قبل ذلك  ا ماأم   ،بوع الثالث قضاءتكون بعد األس ًٌعن - ال تعتبر أسابٌع بعد ذلك وعشرٌن ثم  

والعشرٌن  يالحاد إذا ذبحت فً الٌوم السابع أو فً الٌوم الرابع عشر أو فً الٌوم :أداء   ًفه

 .ا ما بعد ذلك فتكون قضاءوأم   ،ها أداءفإن  

 ٌكره إال أن   ٌستحب وما حكم العقٌقة كاألضحٌة فً كل ما "وحكمها كأضحٌة" :قال رحمه هللا

ال ٌجزئ  ًٌعن :ال ٌجزئ فٌها شرك فً دمه : أن  معٌنة ذكروها ومن هذه الفروقروق هناك ف

ا ومن الفروق أٌض   .هذا من الفروق - ٌجوز بقرة كاملة وناقة كاملة ،بع بقرةبع بدنة أو س  فٌها س  

علٌها وٌطبخها وٌؤكل الناس  ٌدعو ،العقٌقة ٌجوز أن ٌعزم علٌها ،ال ٌشترط فٌها التملٌكه أن  

ن ٌملك الفقٌر وال ٌطعمه أبد  األضحٌة ال ٌشترط فٌها التملٌك بلحم النٌة ال ،الفقراء أٌض  وٌؤكل ا

 ا وال تكسرها نزع  إٌستحب أن تنزع أعضاه أن   ا من الفروق بٌنها وبٌن األضحٌةأٌض   .امطبوخ  

 .ذ من المفاصل هذا هو اإلستحبابإختكسر العظام ت ال ،الرجل وحدها تؤخذ الٌد ثم   فٌها عظم



ا مشهورة إذا اتفق وقت العقٌقة واألضحٌة هل تجزئ شاة عنهما أو ال تجزئ؟ إذ ةألمسوهناك 

لد له مولود فً الٌوم الثالث من ذي الحجة  و  شخص مثبل   ًاتفق وقت العقٌقة واألضحٌة ٌعن

؟ و ال تجزئأهل تجزئ شاة عنهما  ،له األضحٌة والٌوم العاشر صار هو الٌوم السابع وٌسن  

 لو ذهب أحد أن ٌحج  : اأٌض   يه تجزئ بل تجزئ عندنا األضحٌة بل والهدعندنا أن  المذهب 

  ٌ وهذه مسؤلة مشهورة ذكرها ابن القٌم فً  ،ه أضحٌة تجزئ شاة واحدةأن   يا ٌنوواشترى هد

  .االحنابلة عنه واعتمدوها مذهب   هاخذأو وددتحفة الموكتابه المشهور 

نرجإه إلى ا ولعل الجهاد قصٌر جد   ،لجهادمن ا ًننته أن الٌومبد  الأن ه والشٌخ أحمد ٌقول 

ا  ؤخذ الجهاد فٌه خر أسبوع وسنآل الشٌخ أحمد األسبوع القادم هو كما قااألسبوع القادم، وأٌض 

ٌذهب  وحتى بعض المجاهدٌن -فً الجهاد. كثٌر من الناس  ه علٌهاننب  سا د  جوفٌه مسابل مهمة 

ا وقع بعض المجاهدٌن فً وفٌه مسابل مهمة جد   ،الجهادٌدرس كتاب ولم الجهاد  ًإلى أراض

المهمة منها المسابل  ،بعض الدول والببلد فً أخطاء فادحة تساهلوا فً التكفٌر والدماء والتفجٌر

كادوا  ي الذفً الرٌاض أو الظهران أو مثبل  هنا ل صٌح يالتفجٌر الذ ،ا جزٌرة العربجد  

 ا ماالمذهب عندنا وهو أٌض   .فار من جزٌرة العربٌحرقون الشرقٌة وهم ٌرٌدون إخراج الك

جزٌرة العرب هً مكة  أن  الدٌن رحمه هللا وهم ٌرٌدون شٌخ اإلسبلم  ًذهب إلٌه الشٌخ تق

لذا قول الرسول صلى هللا علٌه  ،بل تشمل نجد وال المنطقة الشرقٌةفوالمدٌنة فقط الحجاز فقط 

ومخالفٌه ٌقولون  .قط مكة والمدٌنة والحجازوسلم أخرجوا المشركٌن من جزٌرة العرب ٌشمل ف

نصارى ولذلك الصحابة لم ٌخرجوا  ،القرى التً حولها ٌنبع وفدك وبعض المناطق هناك

ٌ   صحٌح أن   ،نجران  ،نصارى نجرانخرجوا سٌدنا عمر رضى هللا عنه أجلى الٌهود لكن لم 

ه فٌها اإلنسان أن ٌتفق   بد   ا الهذه مسؤلة مهمة جد   .زالوا موجودٌن فً زمن الصحابة ما ًٌعن

 .خبلؾ أهل العلم ٌراعًٌفعل أشٌاء وٌخرب وال  لببلالحكم 

هل ٌجوز أو ال ٌجوز بعضهم  ،ا الصلح بٌن الٌهود والمسلمٌنوهذه مسؤلة معتبرة منها أٌض  

ون فً ثهم ٌتمسكون وٌتشبٌقولون هذا متساهل مع إن   ،ٌجهل لو ٌقرأ آراء شٌخ اإلسبلم ٌستؽرب

نا أعلى بعضها و ًا سنؤتوهناك مسابل مهمة جد   ،الدٌن ًا بآراء الشٌخ تقحٌان طبع  بعض األ

وال ٌجوز ألهل الذمة  ،؟ هً الحجاز فقطا هًفً المذهب م ،أهم مسؤلة جزٌرة العرب أرى أن  

 موا إال ثبلثة أٌام ثم  ٌقٌال ٌجوز أن  ،وٌجوز دخول الحجاز لكن ال ٌجوز لهم اإلقامة بها

 وهللا تعالى أعلم وصلى اللهم   .ا ال ٌجوز أن ٌدخلوا الحرمٌنأن ٌدخلوا وطبع   ٌجوز ،ٌخرجون

   .على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 :أسئلة

 أفعال الحج أم من حصره العدو فقط؟بسه مرض أو ؼٌره عن تتمة هل المحصر هو من ح   *

نفقته فبل ٌؤخذ حكم  ضاعت ا من مرض أوأم   ،المذهب عندنا المحصر هو من حصره عدو فقط

 .ا إلى أن ٌتمكن من النسكاإلحصار وٌبقى محرم  

 ؟ تحرمن أٌن حابض طهرت فً مكة ولٌست من أهل مكة م* 



ٌه درس الشٌخ هللا عنها موجود اآلن ف ًمسجد عابشة رض ممن التنعٌ تحرم من أدنى الحل  

  ً.محمد الشٌخ الشنقٌط

 ؟ ٌفسد النسك ل األول من العمرة هلا جامع بعد التحلذإ* 

 .العمرة ال تفسد

 ؟ المقصود بالبدنة ونمتى ٌك* 

 ،بدنة الوطء قبل التحلل األول :اللبدنة أو ثبلثة مواضع تقرٌب   ٌنفً خبلل الدرس ذكرنا موضع

  ٌ  .البدنة قرٌبة من النعامةألن  ا البدنة إذا قتل نعامة ثالث   ،ا المباشرةثان

 ؟ تقٌبل الٌد عندما ٌشق استبلم الحجر األسود ٌسن  هل * 

شًء بل ٌده أو استلم الحجر األسود بعصا أو حٌنبذ أن ٌقب   مسح الحجر األسود بٌده ٌستحب   إذا

كذلك اإلشارة ً، األسود والركن الٌمانٌكون للحجر ا عندنا اإلستبلم ٌستحب أن ٌقبله طبع  فمعه 

     .ًالركن الٌمان علىٌشٌر 

ٌارات والمظبلت الواقٌة سبب السنفعله اآلن ال ٌجوز ب هل ما ،التورٌة فً تؽطٌة رأس محرم* 

 ؟ من الشمس

ً ف التقلٌدبولذلك ال بؤس  ،ٌفعلها اآلن هم الرافضة يمحظورة والذفً المذهب رات عندنا ٌاالس

م ها تابعة للمحر  ٌظهر أن   يالمظبلت الواقٌة من الشمس الذ .هذه المسؤلة فً المذاهب اآلخرى

م  بعةالخٌمة لٌست تا ،ٌجوز على المذهب ما هذه الخٌمة  ،إذا خرج ال تلحقه وال تتبعه -للمحر 

  .جابزة والبٌت

ٌ  ا أن  علم   ؟حكم ارتدابههو  ار دابرى مخاط مطاط مازٌوجد اآلن إحرام وهو إ*  ستفاد منه فً ه 

 ؟ الزحام

ٌجوز أن  - االمذهب أٌض  هو هو فً الحقٌقة و ،ا هذا هو فتوى الشٌخ ابن عثٌمٌن رحمه هللاطبع  

ٌ  زاإلا ٌكون مدور    ،خ ردوا على الشٌخاٌالمش ولكن فً هنالك بعض ،كشؾ العورة شد خشٌةار و

 .ه ٌجوز أن ٌلبسهل فإن  ار موص  زقرٌب من المذهب قال لو أتى بإ ًٌعن -لكن هو المذهب 

 .فً باب اإلحرام ومحظورات اإلحرامموجود 

 ؟ رالصابون المعط   *

طر وال ه لٌس بعم ألن  ر  حه لٌس ما المفتٌن ٌقولون أن  وهناك طبع   ،م عندنا الصابون المعطرٌحر  

الرسول صلى هللا علٌه وسلم ال تلبسوا  ل ٌقونحن نقول مثبل   .عطر ًعطنأإذا ذهب للدكان  ٌقول

إذا كانت الثٌاب التً ٌلبسها محرم ال ٌجوز أن  ،الزعفران واله الورث شًء من الثٌاب مس  

و الجلد مباشرة أو الشامب ر الذى ٌمس  عط  مٌمسها الورث أو الزعفران فكٌؾ بالصابون ال

والدهن  .ا الشامبو فبل أعرؾ شامبو بدون عطرهناك بدابل كثٌرة للصابون الحجر أم   ،المعطر

 .ا محظورأٌض   مطٌبال



؟ ار والرجوع مثل الحمبلت األجنبٌةطواؾ اإلفاضة للحابض إذا كانت ال تستطٌع اإلنتظ *

هذا  بٌت"ؼٌر أال تطوفً بال ما ٌفعل الحاج ًفعلا"صرٌح طواؾ الحابض هذا ورد فٌه نص 

ض األحٌان وبعض الصور الخاصة ومع ذلك فً بع ،وال ٌمكن أن ٌنكره أحد ،صحٌححدٌث 

لكن عندنا المذهب أولى  ،شٌخ األسبلم رحمه هللا يرأوتعرفون العلماء بؤنها تتلجم وتطوؾ  ًٌفت

ن وخاصة وهل سٌرضى الحجاج أن ٌنتظروها اآل ،أن ال تطوؾ وٌلزم الحجاج أن ٌنتظروها

 .المتزوجون

 ؟ حكم السعً فً المسعى الجدٌد *

اآلن وحتى  جبرٌنابن الشٌخ وهذا افتى به  .التوسعة ال بؤس بها ،المسعى الجدٌد ال بؤس به اآلن

ا العرض فؽٌر الطول محدد أم   ،المقصود به بٌن الجبلٌنر من الفضاء ووجد أن الكل و  ص   بنًٌ

 اآلن. محدد ٌعنى هناك بحوث كثٌرة

 قوله للنساء هل ٌدخل فٌه العقد؟  *

 . مقدمات ال ٌدخل فٌه العقد ،قد وهو مقصور على الوطءٌدخل فٌه العنعم 

حٌث  ؟لوق هل على مثل هذا فدٌةق بخ  ة وتخل  جب  لبس حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم * 

 .بذلك همرؤه لم ٌأن   ..ه كان الناس فً الحدٌثأن  

ال  لكن عندنا الكوت هل ٌجوز لبسه أو .ةخلع هذه الجب   -ولكن أمره بخلعها  نعم، بفدٌة خمرؤٌ لم

ٌ   ؟ماآلن هل ٌجوز لبسها لمحر   ٌجوز أو الجبة ها تلبس كذلك دخل الٌدٌن ألن  ال ٌجوز حتى لو لم 

 .سها اإلنسان بدون أن ٌدخل كتفٌها ٌلبأحٌان   ،ت لبس كذلكرؾ فً الع  

 ه..ٌٌقول طواؾ اإلفاضة ال إضطباع ف* 

 .ا ال ٌضطبعال اضطباع فٌه لو ؼٌر محرم لكن لو طافه محرم  

 ؟الطواؾ هل هً فً كل طواؾ ًركعت *

أو  ،ركعتٌن ًٌطوؾ السبعة مرة أخرى وٌصل   ثم   ،ركعتٌن لً أشواط وٌص ا أن ٌطوؾ سبعةإم  

  .لكل سبعة أشواط ركعتٌن من النٌة ًٌصل سبعة ثم   سبعة ثم   ٌطوؾ سبعة ثم  

 ؟ رة إلى تداخل العبادات فً المذهبشراك العقٌقة واألضحٌة بشاة واحدة إشاإألٌس فً * 

ٌقولون  ،ن فضل هللا عز وجل علٌناوهذا م ،ا على تداخل العباداتنعم صحٌح هذا مثال قوى جد  

سؾ الشدٌد عن لكننا نؽفل لؤل ،حتى إذا دخل المسجد ونوى الفرٌضة وتحٌة المسجد أثٌب علٌهما

 .هذه األمور العظٌمة

 ؟ هل ٌستقبل فً كل شوط فً الطواؾ* 

 .جر األسود شرط وما عداه ٌكون سنةشرط استقبال األول للح -لكن األول  ،السنة أن ٌستقبل

 ؟ ً العقٌقة الصدقة مثل األضحٌةهل ٌجب ف* 



 .ٌجب

 ؟ ها سنةن  أت ثبلثة أسابٌع قضاء مع م اعتبر فً العقٌقة بعد الفوال* 

ء هو فعل والقضا ،قضاءالسنن الرواتب تكون أداء و تكون مثل  ،السنة ٌكون لها وقت قضاء

 .عبادة بعد انتهاء وقتها

 ؟ ا على الرجال والنساءهل المبٌت بمزدلفة على المذهب وجوب   *

هم ٌفتون تعرفون اآلن أن  و ،عد منتصؾ اللٌلكن ٌجوز الدفع بل ،ا للرجال والنساءنعم وجوب  

الس إلى ما شاء هللا جأنا فً تللك اللٌل ترصدت القمر و ،القمر أو بعد ثلثً اللٌل ٌقولونبؽٌاب 

ا جلست نأ ،ٌقول تلك اللٌلة ٌؽٌب على ثلثً اللٌل الفتح، ابن حجر فً قبل الفجر بساعة ما رأٌت

اللٌل وابن عثٌمٌن ٌفتى بهذا وٌجٌز للجمٌع  ً، بعضهم ٌقول إلى ثلثسنتٌن تلك اللٌلة ما ٌطول

الدفع بخبلؾ بعض العلماء ال ٌجوز الدفع للقادرٌن من الرجال والرجال الذٌن لٌس معهم نساء 

 . فٌه فسحة لٌلة العاشر لٌلة النحرإال بعد الفجر لكن المذهب 

 ا؟ ا وشروط السعً سرد  الطواؾ سرد  ممكن تكرر شروط  *

، طهارة ، ستر العورة، النٌة، العقل: اإلسبلماه أربعة عشر شرط  شروط صحة الطواؾ ذكرنا أن  

، تكمٌل ، طهارة الخبثا من الحدث، ال ٌشترط أن ٌكون طاهر  ٌٌز، ال طفل دون تمالحدث

ن دعاء وهو جعل البٌت على بعضهم ٌلقن الحجاج أو الطابفٌ - ، جعل البٌت على ٌسارهالسبع

والطواؾ بجمٌع البٌت أال ٌطوؾ على جدار الحجر وال على الشادر وهو  ،ٌمٌنه هذا ال ٌجزبه

ٌ  ٌستطٌع أن ٌطوؾ على الشادر اآلن اآلن مسنن من سنٌن ما أحد ًٌعن مع  ا، أن ٌطوؾ ماش

سجد وال ٌطوؾ داخله ، أن ال ٌخرج من المبٌن أشواطه ً، أن ٌوالالقدرة ال ٌركب إال مع العجز

ه فً الحقٌقة طاؾ على المسجد ولم ٌطوؾ على خارج المسجد ألن  ا من الزحام ٌطوؾ أحٌان   ألن  

 .ا، دخول وقته إن كان واجب  ، أن ٌبتدأ من الحجر األسودالكعبة

مع ، وكونه مع القدرة ً، المش، الموالةالعقل ،، اإلسبلمها ثمانٌة: النٌةا شروط السعً ذكرنا أن  أم  

هذه هً  .، استٌعاب ما بٌن الصفا والمروةبٌر السبعوتك ،ا كطواؾ القدوملو مسنون  طواؾ و

لو  ، ٌعنً؟ هو سنةسنة أولطواؾ و السعً هل هو شرط حكم الموالة بٌن ا الشروط لكن ما

  ال بؤس. - ٌطوؾ الٌوم للعمرة وبعد أسبوع ٌسعى

ال  عندنا لؽٌر ممٌزالطفل الممٌز أو ا ،ٌقول ٌجوز -الشٌخ ابن عثٌمٌن  يا لرأخبلف   ال ٌجوز* 

 .ا لرأى الشٌخخبلف   ،ٌجوز أن ٌتحلل حتى ٌتم النسك

ا إذا أقٌمت الصبلة لكن ٌقولون أٌض   ،الفرٌضةصبلة صبلة الجنازة وهم جازوا هم ٌقولون أن   *

بق ال ا لكن بالدقاجدٌد   اما ٌعود من أول الشوط ولكن ٌستؤنؾ شوط  ى ما ٌبدأ من مكانه وإن  وصل  

 .ٌستطٌع أن ٌقدرها بالدقابق

ٌ دنا على  ى اللهم  صلو هللا تعالى أعلم،و  .صحبه وسلمعلى آله ومحمد وس


